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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da
doença. III) Gestão de Pessoas:RDQRGHIRLHVSHFLDOPHQWHGHVD¿DGRUQDTXHVWmRGHJHVWmR
Viasolo Engenharia Ambiental S/A referentes a 31 de Dezembro de 2020 e 2019, acompanhadas
de pessoas devido ás incertezas, inseguranças e tristezas trazidas com a Pandemia. Neste sentido
das Notas Explicativas. As Demonstrações Financeiras em sua íntegra encontram-se à disposição
a Viasolo adotou políticas de preservação de empregos, afastamento das pessoas consideradas de
no site da Companhia. I) A Companhia: a Viasolo é responsável pelos serviços de limpeza
Grupo de Risco, apoio psicológico para as equipes, cuidados especiais no ambiente de trabalho
urbana, coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos no município de Betim, além
com vistas a prevenção contra a contaminação pelo novo coronavirus. Em Dezembro foi
de executar serviços de coleta domiciliar em Sabará, serviços de coleta e tratamento de resíduos
FHUWL¿FDGDQRVHOR$6±$PELHQWHV6DXGiYHLVH6HJXURVTXHDWHVWRXDVHULHGDGHQDFRQGXomRGR
de serviços de saúde para clientes públicos e privados. Na área de tratamento e destinação de
ambiente neste cenário atípico de pandemia. IV) Segurança, e Meio Ambiente: Com base nos
resíduos sólidos urbanos destacam-se as operações da estação de transbordo localizada no
preceitos da gestão integrada, a VIASOLO adota práticas e procedimentos para proporcionar aos
município de Lavras e o Aterro Sanitário localizado no munípio de Montes Claros que tem como
seus colaboradores um ambiente seguro, investindo em ações e equipamentos que minimizem
principais clientes o município de Montes Claros e o Consórcio de Municípios denominado
ULVFRVjVD~GHHjVHJXUDQoDGRWUDEDOKRVHQGRFHUWL¿FDGDQD2+6$6&RPSURPHWLGD
CODANORTE. Através de suas investidas, Alfenas Ambiental, Ecovia Valorização de Resíduos
com a preservação do meio ambiente, a VIASOLO cumpre com rigor a legislação aplicável a sua
e Resíduo Zero Ambiental se mantém presente na atividade de tratamento nas regiões sul e
atividade, atuando com práticas preventivas para mitigar seus aspectos e impactos ambientais
mesorregião metropolitana de Belo Horizonte e no estado de Goiás respectivamente. II)
VHQGRFHUWL¿FDGDQD,62V) Qualidade, Auditoria Interna e Gestão da Informação:
Desempenho Operacional: a área operacional continua apresentando boa performance,
Com a missão de assegurar o cumprimento do desdobramento dos objetivos estratégicos da
evidenciada pelos níveis de melhoria contínua dos indicadores de produtividade alcançados
VIASOLO mediante o processo de auditoria, gestão de metas, documentos e planos de ação
em 2020, mesmo em um contexto de pandemia do corona virus, a Viasolo conseguiu mater
a VIASOLO mantém esses processos em apoio a Alta Direção via Governança Corporativa.
as atividades nos excelentes níveis de qualidade adotando todos os protocolos de prevenção á
'HIRUPDFRQVLVWHQWHpUHDOL]DGRGH¿QLomRGHSURFHVVRVSDGU}HVHSURFHGLPHQWRVFUtWLFRVSDUD
BALANÇO PATRIMONIAIL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas
Explicativas

Notas
Explicativas
2020
2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
16


9

25
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
17
7.519
2.975
10

32.159
Salários, benefícios e encargos sociais


3.556
7.395
Impostos, taxas e contribuições
19
5.312


690
Imposto de renda e contribuição social
235

12

2.093
Dividendos a pagar
12
2.252
Adiantamentos de clientes
535

11
2.337

Outras contas a pagar
23

502
Total do passivo circulante
27.589
22.849
49.190
37.277
NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
16
10.507
10.000
Mútuos a pagar a partes relacionadas
1

(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
17
9.326

1.991
Impostos,
taxas
e
contribuições
19
511

122
3DVVLYR¿VFDOGLIHULGR

331
13


990
773
Provisões
20
1.048
3.067
Total do passivo não circulante
21.915
15.721
Investimentos

32.059

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
social
21
23.367
21.367
Imobilizado
15
27.300
19.096
Reserva de Capital


Intangível
2
3
Reservas de lucros

25.315
59.361
45.932
Reserva de subvenção
599

Total do ativo não circulante
60.409
48.999
Total do patrimônio líquido
60.095
47.706
109.599
86.276
TOTAL DO ATIVO
109.599
86.276
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital social
Reservas de Lucros
Reserva de
Patrimônio
Capital
Capital a
Reserva de
Reserva de
subvenção para
Lucros
líquido dos
integralizado
Integralizar
capital
Reserva legal retenção de lucros investimento
acumulados
controladores
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
21.367
580
991
23.188
279
46.405
Lucro líquido do exercício
3.553
3.553
Reserva legal
170
(170)
Reserva de lucros
966
(966)
Reserva de subvenções para Investimentos
165
(165)
Dividendos distribuídos
(2.252)
(2.252)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
21.367
580
1.161
24.154
444
47.706
Aumento do capital social
5.000
(3.000)
2.000
Lucro líquido do exercício


Reserva legal

 
Reserva de lucros

 
Reserva de subvenções para Investimentos
155
(155)
Perda de dividendos
(630)
(630)
Reversão de dividendos distribuídos de períodos
anteriores
2.252
2.252
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
26.367
(3.000)
580
1.591
33.958
599
60.095
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Viasolo Engenharia Ambiental S.A. (“Viasolo” ou “Companhia”)
logradouros cujo a limpeza foi executada. O Grupo Viasolo reconhece a receita de acordo com
tem como objeto social a prestação de serviços, compreendendo a coleta, varrição e a destinação
as medições mensais dos serviços executados. xColeta - As receitas provenientes da prestação
¿QDOGHUHVtGXRVVyOLGRVXUEDQRVEHPFRPRRWUDWDPHQWRGHUHVtGXRVGHVHUYLoRVGHVD~GH1.1
dos serviços de coleta são decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, coleta de
Efeitos do COVID-19 - Na data de emissão destas Demonstrações Financeiras, a Companhia
resíduos de posa de áreas públicas, e demais coletas. Tais serviços compõem um pacote único de
avaliou os possíveis impactos do COVID-19 em seus negócios, e concluiu que nesse momento,
itens não separáveis, ou seja, estes serviços não são prestados separadamente no contexto dos
RVHIHLWRVGD3DQGHPLDQD9LDVRORQmRIRUDPSHUFHELGRVQRVUHVXOWDGRVHFRQ{PLFRV¿QDQFHLURV
contratos com clientes, e desta forma compõem uma única obrigação de desempenho “Coleta de
de forma relevante. Houve impactos na elevação de custos para contingenciamento e prevenção
Resíduos”. Conforme os contratos de prestação dos serviços de coleta, a obrigação de
em todas as UVS´s, mas não houve redução nas receitas com os clientes, visto que a Viasolo tem
GHVHPSHQKR p FXPSULGD H D UHIHULGD UHFHLWD p UHFRQKHFLGD DR ¿QDO GH FDGD PrV TXDQGR GDV
quase a totalidade de receitas provenientes de clientes públicos.
pesagens das quantidades de resíduos coletados e descartados nos aterros para destinação¿QDO
2 Base de preparação: As demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as
de resíduos. x'HVWLQDomR¿QDOGHUHVtGXRVA obrigação de desempenho inerente à destinação
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
¿QDOGHUHVtGXRVHPDWHUURVmRFXPSULGDVHDVUHVSHFWLYDVUHFHLWDVVmRUHFRQKHFLGDVDR¿QDOGH
3 Moeda funcional e moeda de apresentação
cada mês conforme previsto em contrato, de acordo com a pesagem total depositada de resíduos
(VWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRDSUHVHQWDGDVHP5HDOTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGR*UXSR
e apuradas pelas balanças de pesagem dos aterros. As controladas que operam contratos de
Viasolo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
FRQFHVVmR GH VHUYLoRV S~EOLFRV UHFRQKHFHP VXDV UHFHLWDV FRP EDVH QRV YDORUHV GH¿QLGRV H
indicado de outra forma.
acordados em contrato. F5HFHLWDV¿QDQFHLUDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV$VUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
4 Uso de estimativas: Na preparação destas demonstrações, a Administração utilizou
FRPSUHHQGHPUHFHLWDVGHMXURVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHVFRQWRVREWLGRVMXURVUHFHELGRV
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Viasolo
HUHFHLWDGHMXURVVREUHFRQWUDWRGHP~WXRV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDVFRPSUHHQGHPGHVSHVDVGH
e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
MXURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVHGHVFRQWRVFRQFHGLGRVHGHVSHVDVFRPMXURVVREUH
divergir dessas estimativas.
contratos de mútuo. A receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado por
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
meio do método dos juros efetivos. d. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
reconhecidas prospectivamente.
renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
5 Base de mensuração: $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP SUHSDUDGDV FRP EDVH QR FXVWR
DOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEXWiYHOH[FHGHQWHGH5
KLVWyULFRFRPH[FHomRGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVSHORYDORUMXVWR
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
por meio do resultado, que são mensurados pelo valor justo.
OtTXLGRHFRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDO
6 Principais políticas contábeis: A Viasolo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de
limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende
PDQHLUD FRQVLVWHQWH D WRGRV RV H[HUFtFLRV DSUHVHQWDGRV QHVWDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDVa.
os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no
,QVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV Reconhecimento e mensuração inicial - O contas a receber de
resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou à itens diretamente
clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. Incentivo lucro da
RULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHTXDQGR
exploração - 2LQFHQWLYR¿VFDOWHPFRPRIRQWHDUHGXomRGHLPSRVWRVREUHDUHQGDHDGLFLRQDLV
R *UXSR VH WRUQDU SDUWH GDV GLVSRVLo}HV FRQWUDWXDLV GR LQVWUXPHQWR 8P DWLYR ¿QDQFHLUR D
não restituíveis, calculado com base no lucro da exploração, e destinam-se às pessoas jurídicas
PHQRV TXH VHMD XP FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV VHP XP FRPSRQHQWH GH ¿QDQFLDPHQWR
WLWXODUHV GH SURMHWRV GH LPSODQWDomR PRGHUQL]DomR DPSOLDomR RX GLYHUVL¿FDomR GH
VLJQL¿FDWLYR RXSDVVLYR¿QDQFHLURpLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRDFUHVFLGRSDUDXP
HPSUHHQGLPHQWRV$&RPSDQKLDSRVVXLLQFHQWLYR¿VFDOTXHUHGX]R,PSRVWRGH5HQGDHP
item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
o qual é calculado com base no lucro da exploração. e. Redução ao valor recuperável
DTXLVLomR RX HPLVVmR 8P FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV VHP XP FRPSRQHQWH VLJQL¿FDWLYR GH
,PSDLUPHQW L$WLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVA Viasolo determina as variações de risco
¿QDQFLDPHQWR p PHQVXUDGR LQLFLDOPHQWH DR SUHoR GD RSHUDomR b. Base de consolidação:
de crédito da de seus clientes, principalmente, no que tange aos clientes públicos, por meio da
Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial - Os
análise de rating divulgada por agências de risco, bem como avaliação da situação de capacidade
investimentos da Viasolo em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial
de pagamento da contraparte baseada em seu orçamento e manutenção de pagamentos a outras
compreendem suas participações em empreendimentos controlados em conjunto (MRLQWYHQWXUHV).
entidades do Viasolo. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVHDWLYRVFRQWUDWXDLVA Companhia reconhece
$VFROLJDGDVVmRDTXHODVHQWLGDGHVQDVTXDLVR*UXSRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHWHQKDLQÀXrQFLD
provisões para perdas esperadas de crédito sobre: x DWLYRV ¿QDQFHLURV PHQVXUDGRV DR FXVWR
VLJQL¿FDWLYDPDVQmRFRQWUROHRXFRQWUROHFRQMXQWRVREUHDVSROtWLFDV¿QDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLV
amortizado; x investimentos de dívida mensurados ao VJORA; e x ativos de contrato. A
3DUD VHU FODVVL¿FDGD FRPR XPD HQWLGDGH FRQWURODGD HP FRQMXQWR GHYH H[LVWLU XP DFRUGR
Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada
contratual que permite ao Grupo controle compartilhado da entidade e dá ao Grupo direito aos
para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de
ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos
crédito esperada para 12 meses: xtítulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço;
HVSHFt¿FRV7DLVLQYHVWLPHQWRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORFXVWRRTXDOLQFOXLRVJDVWRV
e xoutros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de
FRP D WUDQVDomR $SyV R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQFOXHm a
LQDGLPSOrQFLD DR ORQJR GD YLGD HVSHUDGD GR LQVWUXPHQWR ¿QDQFHLUR  QmR WHQKD DXPHQWDGR
participação do Grupo no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangentes
VLJQL¿FDWLYDPHQWH GHVGH R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO As provisões para perdas com contas a
GDLQYHVWLGDDWpDGDWDHPTXHDLQÀXrQFLDVLJQL¿FDWLYDRXFRQWUROHFRQMXQWRGHL[DGHH[LVWLU1DV
receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGDFRQWURODGRUDLQYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDVWDPEpP
esperada para a vida inteira do instrumento. f. Imobilizado: Os bens do imobilizado são
são contabilizados com o uso desse método. Transações eliminadas na consolidação - Saldos e
reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou custo de construção, deduzido de depreciação
transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações
acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável LPSDLUPHQW 
intragrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas
4XDQGR SDUWHV VLJQL¿FDWLYDV GH XP LWHP GR LPRELOL]DGR WrP GLIHUHQWHV YLGDV ~WHLV HODV VmR
registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e
participação do Grupo Viasolo na investida. Perdas não realizadas são eliminados da mesma
perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. A depreciação é
maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não
calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais
haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. Receita de contratos com clientes - A
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, ou de forma
UHFHLWD p PHQVXUDGD FRP EDVH QD FRQWUDSUHVWDomR HVSHFL¿FDGD QR FRQWUDWR FRP R FOLHQWH$
sistemática ao longo do contrato de concessão, dos dois o menor. g. Ativos intangíveis e ágio:
Viasolo reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. A
(i) Ágio - O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
abaixo são demonstradas as informações sobre a natureza e a época do cumprimento de
recuperável LPSDLUPHQW (ii) Outros ativos intangíveis - Ativos intangíveis são reconhecidos
pelo custo de aquisição deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas de
obrigações de desempenho em contratos com clientes e as políticas de reconhecimento de receita
redução ao valor recuperável LPSDLUPHQW  (iii) Bens reversíveis - São os bens diretamente
relacionadas. Receita de serviços prestados – Resíduos - xLimpeza Pública - As receitas com
vinculados ao contrato de concessão reversíveis ao poder concedente no encerramento do
transações relacionadas à prestação de serviços de limpeza pública são compostas por varrição,
Contrato de Concessão, se previsto em contrato. O valor amortizável dos bens vinculados à
lavagem de vias públicas e manutenção de praças públicas. Por se tratar de serviços não
concessão registrados como ativo intangível é apropriado de forma sistemática ao longo do
separáveis, ou seja, não são prestados separadamente para outros clientes, são considerados
contrato de concessão ou de sua vida útil estimada, dos dois o menor. (iv) Softwares - Os direitos
como uma única obrigação de desempenho “Limpeza Pública”. Conforme previsto nos contratos
de uso de VRIWZDUH são demonstrados ao valor de custo histórico de aquisição, sendo amortizados
GHSUHVWDomRGHVHUYLoRVDREULJDomRGHGHVHPSHQKRpFXPSULGDDR¿PGHFDGDPrVQRTXDOVmR
linearmente pela vida útil estimada dos bens. h. Provisões: Uma provisão é reconhecida no
medidos os serviços que foram prestados de acordo com as metragens das vias, praças e

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Mútuos a receber de partes relacionadas
Estoques
Dividendos a receber
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Mútuos a receber de partes relacionadas
Outras contas a receber
Depósitos judiciais

2020

VXVWHQWDomR GR QHJyFLR VHQGR FHUWL¿FDGD QD ,62  VI) Investimentos: Em 2020 foram
DGTXLULGRVYHtFXORVHTXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLVD¿PGHPD[LPL]DUDTXDOLGDGHRSHUDFLRQDO
no valor aproximado de R$ 9,5 milhões para atendimento principalmente aos contratos de
%HWLP H 6DEDUi (P 0RQWHV &ODURV IRUDP LQYHVWLGRV DSUR[LPDGDPHQWH 5  PLOK}HV HP
obras para expansão de células. Na parte de Aquisições a Viasolo adquiriu a totalidade das
cotas da Alfenas Ambiental tornando-se controladora com 100% das cotas da companhia.
VII) Compliance: Ética e Integridade são compromissos inegociáveis na VIASOLO, para os
quais não há tolerância para desvios. Em 2020 a VIASOLO participou das 6ª e 7ª Semanas
de Integridade que foram realizadas com atividades e treinamentos voltados para o público
administrativo tendo em vista a situação de pandemia, para disseminação da cultura ética e
SURPRomRGHEDVHVVXVWHQWiYHLVQRVQHJyFLRV9LDVRORIRLFHUWL¿FDGDQD,62TXHDWHVWRX
a conformidade do seu Sistema de Gestão Antissuborno bem como do Programa de Integridade
LPSODQWDGR(VWDFHUWL¿FDomRpDFRQ¿UPDomRGRFRPSURPLVVRpWLFRGD9LDVRORFRPDVRFLHGDGH
Agradecimentos: Nossos agradecimentos aos senhores acionistas, fornecedores, instituições
¿QDQFHLUDV H FRPXQLGDGHV QDV TXDLV DWXDPRV $JUDGHFHPRV HVSHFLDOPHQWH D WRGRV QRVVRV
colaboradores, cujo comprometimento diário com os valores da Viasolo foi fundamental para
o êxito obtido. A Administração
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares reais)

2019

Notas
Explicativas
2020
2019
22
57.979 56.599
   
23
9.109
8.084

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo dos serviços prestados
LUCRO BRUTO
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas comerciais
(91)
(213)
Despesas administrativas

(2.519) (2.150)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
25
  
(60)
769
Resultado de equivalência patrimonial

RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
2.973 (2.112)
LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS
FINANCEIRAS
12.082
5.972
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
26

163
  (1.752)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
26
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
(1.508) (1.589)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
10.574
4.383
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente
(1.773)  
Diferido
 
663
155
165
Incentivo lucro da exploração
8.767
3.553
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
 3.553
Total do Resultado abrangente
8.767
3.553
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
 3.553
Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização


Baixa de imobilizado e intangível

Equivalência patrimonial
60
(769)
Ganho por compra vantajosa
 
(QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHHPSUpVWLPRVHP~WXRV

925
5HQGLPHQWRV¿QDQFHLURVLQHUHQWHVjP~WXRVFHGLGRV
(291)
(69)
Provisão de fechamento e pós fechamento de aterro
107

Reversão/(provisão) para transporte, tratamento e destinação de chorume
60
127
Reversão/(provisão) para créditos de liquidação duvidosa
6
11
Provisão para contingências
225
596
Imposto de renda e contribuição social corrente


Aumento / Redução nos ativos operacionais:
Títulos e valores mobiliários

Contas a receber de clientes
311 
Partes relacionadas

(3)
Impostos a recuperar
(529)
227
Estoques
 
(71)
Outras contas a receber
106
(292)
Depósitos judiciais
30
131
Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores
2.751  
Partes relacionadas
3.139

Salários, benefícios e encargos sociais
 (315)
Impostos, taxas e contribuições
 (200)
Pagamento de contingências
 
 
Adiantamento de clientes
150

Outras contas a pagar
 
 
Caixa gerado pelas atividades operacionais
10.386 12.320
Impostos pagos sobre o lucro
   
Mútuos ativos - recebimento Juros
60
Mútuos passivos - juros pagos
(30)
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVMXURVSDJRV
(936)  
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
8.033 10.034
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Mútuos ativos - cedidos
   
Mútuos ativos - recebimento principal
532
1.129
Aquisição controle sobre investimentos
(2.000)
Aquisições de imobilizado
(10.051)  
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(16.231) (2.759)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Mútuos passivos - captação
266
1.667
Mútuos passivos - pagamento principal
  (2.226)
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFDSWDomR
12.053
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVSDJDPHQWRSULQFLSDO
(2.717)  
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
8.961 (8.914)
AUMENTO / REDUÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA
763 (1.637)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício
25
1.662

25
&DL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa
763 (1.637)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido. Provisão para contingências - Refere-se a questões trabalhistas, tributárias e
cíveis e está registrada de acordo com avaliação de risco efetuada pela Administração, suportada
por seus consultores jurídicos, registradas no passivo não circulante. Provisão para fechamento
e pós fechamento de aterro - Representa o provisionamento dos custos de fechamento e pósfechamento das áreas ocupadas com resíduos até as datas dos balanços, em conformidade o CPC
25/IAS 37. Os principais aspectos contábeis estão resumidos a seguir: x As estimativas dos
custos são contabilizadas levando-se em conta o valor presente das obrigações, descontadas a
XPDWD[DOLYUHGHULVFRGHORQJRSUD]RGH HP HxAs estimativas de custos
são revisadas anualmente, com a consequente revisão do cálculo do valor presente, ajustando-se
os valores de ativos e passivos já contabilizados. Provisão de recuperação operacional do
sistema de aterro - A provisão constituída tem como base o custo médio de transporte e
tratamento é com base em estimativas de preços das opções disponíveis, no caso de transporte
deve-se considerar o custo/m3 do serviço terceirizado ou com equipamento próprio. No caso do
tratamento deve-se considerar a estimativa de preços das opções disponíveis, tais como osmose
reversa, estações de tratamento próprias ou de terceiros devidamente licenciados. i. Subvenções
Governamentais - A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE visando a
modernização de empreendimentos de infraestrutura em sua área de atuação, expediu o laudo
constitutivo do direito a redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais da controlada em
conjunto Viasolo não restituíveis calculados sobre o lucro da exploração, com fruição por 10
anos vigorando até o ano calendário de 2025 o qual é calculado com base no lucro da exploração.
A Companhia em contrapartida deverá atender algumas obrigações como o cumprimento da
legislação trabalhista e social e das normas de proteção ao meio ambiente e a proibição de
distribuição aos sócios ou acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da
redução. A apuração é realizada mensalmente e reconhecida contabilmente registrando-se o
imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção
equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro.
7 Novas normas e interpretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas são
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. A Empresa não adotou essas
QRUPDV QD SUHSDUDomR GHVWDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV  &RQWUDWRV RQHURVRV ± FXVWRV SDUD

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210503192523024.
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cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) - Reforma da taxa de juros de referência
±)DVH DOWHUDo}HVDR&3&,)56&3&,$6&3&,)56&3&,)56H
CPC 06/IFRS 16) As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto
VLJQL¿FDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD(PSUHVD&RQFHVV}HVGHDOXJXHOUHODFLRQDGDV
à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16); - Imobilizado: receitas antes do uso pretendido
(alterações ao CPC 27/IAS 16); - Referência à Estrutura Conceitual (alterações ao CPC 15/IFRS
 &ODVVL¿FDomRGR3DVVLYRHP&LUFXODQWHRX1mR&LUFXODQWH DOWHUDo}HVDR&3&,$6 
- IFRS 17 Contratos de Seguros.
 ,QVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV H JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV D Gerenciamento dos riscos
¿QDQFHLURVEsta nota apresenta informações sobre a exposição da Viasolo para cada um dos
riscos abaixo, os objetivos da Companhia, políticas e processos de mensuração e gerenciamento
GHULVFRV¿QDQFHLURVHJHUHQFLDPHQWRGRFDSLWDOGD&RPSDQKLD$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDR
H[S}HPDDOJXQVULVFRV¿QDQFHLURVULVFRGHPHUFDGR LQFOXLQGRULVFRGHFkPELRULVFRGHWD[D
de juros, risco de contrato de concessão e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. A
&RPSDQKLDWHPDUHVSRQVDELOLGDGHJOREDOSHORJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRV¿QDQFHLURV&RPSHWH
jGLUHWRULD¿QDQFHLUDGH¿QLUDVSROtWLFDVSUiWLFDVGHDYDOLDomRHSURSRUPHGLGDVPLWLJDGRUDVGH
tais riscos, que devem ser aprovadas e acompanhadas pelo Conselho.
9 Caixa e equivalentes de caixa
São compostos como seguem:
2020
2019
Caixa
3
9
Bancos
2
&HUWL¿FDGRGHGHSyVLWREDQFiULR &'%



25
$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHIHUHPVHDFHUWL¿FDGRVGHGHSyVLWREDQFiULRGHOLTXLGH]LPHGLDWD
HUHPXQHUDomRDWUHODGDjYDULDomRGR&',HPPpGLDGHHP HP
não excedendo os seus respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança
VLJQL¿FDWLYDGHYDORU
10 Contas a receber de clientes: São compostas como seguem:
2020
2019
Clientes públicos:
Valores faturados
23.551 26.921
Medições a faturar
 
32.111 32.235
Clientes privados:
Valores faturados
977 
Medições a faturar
557

1.534
1.721
Perdas de crédito esperada

 7)  

Partes relacionadas
Total

10
31.838

Circulante

31. 32.159
31.838 32.159

11 Impostos a recuperar: O saldo é composto como segue:
IRPJ
CSLL
&R¿QV
Pis
INSS
Outros
12 Dividendos a receber e a pagar
Os dividendos a pagar e a receber são compostos como segue:
Saldo a receber
2020
2019
Controladas:
Ecovia Valorização de Resíduos Ltda.

976
Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza
Urbana Ltda.
3.765
Controladas em conjunto:
Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza
Urbana Ltda.
1.117
Controladoras em conjunto:
Vega Valorização de Resíduos S.A.
Construtora Barbosa Mello S.A.
5.604
2.093
13 Depósitos judiciais
O saldo é composto como segue:
Depósito Recursal
Depósito em Garantia
Penhora de Créditos
14 Investimento
O saldo do investimento é composto como segue:
Participações em controladas
Movimentação dos investimento
Empresa
Ecovia Valorização de Resíduos Ltda.
Resíduo Zero Ambiental S.A.
Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos e Limpeza Urbana
Ltda.
Alfenas Ambiental - Participação sobre valor justo dos ativos
líquidos

2020
172

1.662

109
2
2.337


32.159

2019



20
1
1.808

Saldo a pagar
2020
2019
-

-

-

-

-

-

-



2.252

2020
615

105
924

2019
579
270
105
954

Equivalência
patrimonial
2020 2019
909  1.002
   

Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Resíduo Zero Ambiental S.A.
Total das participações

752

3.192

1.916

(251)  
60 24.877 19.651
-  
- 7.182 7.182
(60) 32.059 26.833

15 Imobilizado
O saldo da controladora é composto como segue:
Taxa média
2020
2019
anual - %
Custo Depreciação Líquido Líquido
&HQWUDLVGHWUDWDPHQWRGHUHVtGXRV
DWHUURV
Aterro e infra em aterros
(*)

   12.555
(GL¿FDo}HVHFRQVWUXomRFLYLO


(10)
235
195
Benfeitorias em bens de terceiros
11%
1.223
(916)
307

Máquinas e equipamentos
10%

 
1.966
971
Móveis e utensílios
10%
310
(179)
131

Equipamentos de informática
20%

 
77
13
Veículos e equipamentos
20%
11.512
 
6.717

Imobilizado em andamento

-  
38.237
(10.937) 27.300 19.096
(*) O aterro e suas respectivas benfeitorias são amortizados de acordo com a quantidade de
resíduos efetivamente depositados com relação à capacidade total estimada dos aterros.
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa (Teste de
Impairment) - Em 2020 e 2019, a Administração avaliou com base em fontes de informações
H[WHUQDVHLQWHUQDVHQmRLGHQWL¿FRXTXDOTXHULQGLFDomRGHTXHVHXVDWLYRVHVWDULDPUHJLVWUDGRV
por valor superior ao seu valor recuperável.
16 Fornecedores
O saldo é composto como segue:
2020
2019
Fornecedores
 
Partes relacionadas
 3.655
19.955 18.065
Circulante
 
Não circulante
10.507 10.000
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$VREULJDo}HVSRUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVVmRUHSUHVHQWDGDVFRPRVHJXH
Encargos
Modalidade
¿QDQFHLURV
Vencimento
2020
2019
Capital de giro
3Up¿[DGRGHDD
Set/2020
 1.576
Crédito direto ao consumidor
3Up¿[DGRGHDD
Mar/2025

3Up¿[DGRGHDD
Set/2023 a
BNDES, CEF E BNB
a 12% a.a.
Abr/2025
 5.652
16.845
7.228
Circulante
7.519
2.975
Não circulante
9.326 
Os empréstimos estão garantidos por avais da respectiva controladora na proporção de sua
SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD EHP FRPR JDUDQWLDV SRU ¿DQoD EDQFiULD QR PRQWDQWH GH 5
(R$1.969 em 2019). Os montantes em não circulante têm a seguinte composição por ano de
vencimento:
Vencimento
2020
2019
2021

2022
3.003

2023
3.565


2.232

2025
526
9.326
4.253
18 Salários, benefícios e encargos sociais
O saldo é composto como segue:
2020
2019
Salários


Encargos trabalhistas

769
Férias
2.127 
Participação nos resultados
207
255
4.540
3.556
19 Impostos, taxas e contribuições
O saldo é composto como segue:
2020
2019
ISS

629
PIS
699
730
&R¿QV
3.122
3.265
ICMS
70
IRRF
60
57
3LV&R¿QV&6//
9
6
INSS Retido
500

Parcelamento
619
Outros

290
5.823
5.499
Circulante
5.312 
Não circulante
511
20 Provisões
2020
2019
Contingências
Provisão para fechamento e pós fechamento de aterro
Provisões de recuperação operacional do sistema de aterro

297

506
399

127
990
773
a. Passivos Contingentes: A Viasolo é parte em diversos processos advindos do curso normal
de suas operações. A Administração da Viasolo e seus assessores legais entendem que o desfecho
GHVVHV SURFHVVRV QmR WHUi LPSDFWR VLJQL¿FDWLYR HP VXD SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD H QR
resultado de suas operações. Em 2020, além das demandas provisionadas devido à estimativa
de perdas prováveis.
21 Patrimônio líquido: a) Capital Social - Conforme AGE realizada em 02 de setembro de
2020, o capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente
QDFLRQDOpGH5 5HP GLYLGLGRHP HP 
ações ordinárias nominativas e com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. Do montante
de R$ 5.000 referente ao aumento de capital, R$ 2.000 foram integralizados, e o saldo líquido
de R$ 3.000 estão como a integralizar. b) Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro
OtTXLGRDSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLRQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQDWpROLPLWHGH
do capital social. Antes da realização da constituição da reserva legal, ela é justada observando
o incentivo de exploração. c) Reserva de capital - Em 30 de novembro de 2017 a Companhia

FRQVWLWXLXDUHVHUYDGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5HPGHFRUUrQFLDGDGLIHUHQoDHQWUHRYDORU
nominal da ação emitida e do preço de emissão. Em 2020 e 2019, não houve constituição
de reserva de capital. d) Dividendos - O estatuto da Companhia estabelece a distribuição de
dividendo mínimo anual de 70% do lucro líquido, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Em
2020, a Companhia não distribuiu dividendos, conforme deliberado em AGE (assembleia geral
extraordinária) de acionistas em 31/12/2020. e) Reserva de retenção de lucros - A reserva de
UHWHQomRGHOXFURVIRLFRQVWLWXtGDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQf) Reserva de
subvenção para investimento - )RLFRQVWLWXtGDFRPEDVHQRDUWGR5HJXODPHQWRGR,PSRVWR
de Renda - RIR e refere-se ao valor do imposto que deixou de ser pago em virtude de incentivos
¿VFDLVFRPEDVHQROXFURGDH[SORUDomR
22 Receita operacional líquida
O saldo é composto como segue:
2020
2019
Clientes públicos
61.360 59.666
Clientes privados
5.112 
Total receita de serviços
66.472 64.884
'HGXo}HVVREUHDVYHQGDV
ISS
   
PIS
(1.097) (1.071)
COFINS
(5.051)  
Total de deduções sobre vendas
(8.493) (8.285)
57.979 56.599
Receita líquida
23 Custos dos serviços prestados
O saldo é composto como segue:
2020
2019
Salários e encargos
(25.759)  
Aluguel
   
Depreciações
 
 
Materiais aplicados nos serviços
(5.229) (5.350)
Serviços de terceiros (a)
(16.010)  
&UpGLWRV¿VFDLV
 2.527
Custo de construção
Outros custos de produção
(1.296) (1.261)
(169)
Outros
(48.870) (48.515)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros são referentes a manutenção, transportes de
resíduos e destinação de aterro.
24 Despesas administrativas
O saldo é composto como segue:
2020
2019
Depreciação
(1)
Materiais
(3)
(6)
Serviços de terceiros (a)
 
(653)
Tributos, seguros e contribuições
(13)
(101)
Reembolso de despesas serv. compartilhados (CSC)
Outros
 
(2.519) (2.150)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros, são referentes a honorários advocatícios e
reembolso de despesas de gestão e assistênciaWpFQLFD¿QDQFHLUDHSODQHMDPHQWR, com a parte
relacionada Revita Engenharia.
25 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
O saldo é composto como segue:
2020
2019
Receitas eventuais
151

Ganho por compra vantajosa em investimentos

Despesas e provisões contingenciais
(391)  
Patrocínio e doações
(1)
 
Resultado venda de imobilizado
575
29
Outras despesas e receitas
(120)
(20)
Total
5.643
(518)
5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
O saldo é composto como segue:
2020
2019
Receitas juros sobre contratos de mútuo
290

5HQGLPHQWRVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
25

Juros recebidos e descontos obtidos
11
61

Correção de depósitos judiciais
340
163
7RWDOUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
Variação monetária
(52)
(129)
Despesas bancárias
(71)
(23)
Despesas com juros e descontos concedidos
 
(515)
Despesas com juros sobre contratos de mútuos
(11)
(25)
'HVSHVDVFRPPXOWDVHPRUDV¿QDQFHLUDV
(200)
(273)
7ULEXWRVVREUHPRYLPHQWDo}HV¿QDQFHLUDV
(9)
(16)
(1.217)
(771)
-XURVVREUH¿QDQFLDPHQWR
(1.848) (1.752)
7RWDOGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
(1.508) (1.589)
Total
27 Cobertura do seguro: Para a Viasolo, durante o período de concessão, compete manter
as seguintes coberturas de seguros, conforme prazos previstos: seguro de danos materiais para
danos relativos à propriedade, que cobre todos os bens que integram a concessão e seguro
de responsabilidade civil, cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente pelos montantes
que possam ser responsabilizados a título de danos, indenizações, custas processuais e outros
resultantes do desenvolvimento das atividades pertinentes à concessão. Em 31 de dezembro de
2020, a cobertura dos seguros contratados pela Companhia Viasolo estava composta da seguinte
forma: xDanos Materiais: R$3.016; e xResponsabilidade Civil R$10.000.
Domênico Barreto Granata
Diretor Executivo&3)
Márcio Aparecido Utrila
Contador: CRC 1SP235229/O-2-S-MG
216 cm -03 1476234 - 1

CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA
Estabelecida à Rua Irmã Maria Carvalho, Nº 88, Matozinho, Serro –
MG, Entidade Filantrópica Inscrita Sob o CNPJ Nº 24.975.237/0001-56.
Extrato das Demonstrações Financeiras e Contábeis encerradas em 31
de dezembro de 2020. Diário Nº 047. ANO 2019: EM R$ ATIVO:
5.208.647,07 Ativo circulante: 1.185.656,75 Disponível: 459.874,98
Caixa: 1.695,68 Bancos c/ movimento: 84.889,62 Aplicações financeiras: 373.289,68 Valores a receber: 587.676,40 - Estoques: 135.226,27
- Despesas antecipadas: 2.786,68 – Valores a recuperar: 92,42 Não Circulante: 4.022.990,32 Investimentos: 303,61 Participações em outras
sociedades: 303,61 Imobilizado: 4.022.686,71 Bens e direitos em uso:
5.878.549,16 (-) Depreciações acumuladas: (1.855.862,45) ANO 2020:
ATIVO: 7.060.762,08 Ativo circulante: 2.314.737,32 Disponível:
1.443.647,32 Caixa: 3.054,97 Bancos c/ movimento: 656.991,85 Aplicações financeiras: 783.600,50 Valores a receber: 523.623,79 - Estoques: 339.868,88 - Despesas antecipadas: 7.597,33 – Não Circulante:
4.746.024,76 Investimentos: 403,61 Participações em outras sociedades:
403,61 Imobilizado: 4.745.621,15 Bens e direitos em uso: 6.614.683,63
Imobilizado em andamento: 62.000,00 (-) Depreciações acumuladas:
(1.931.062,48) ANO 2019: PASSIVO: 5.208.647,07 Passivo Circulante: 575.313,49 Fornecedores: 121.870,33 Obrig. trabalhistas, sociais
e fiscais: 398.187,01 Outras obrigações a pagar: 55.256,15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 4.633,333,58 Patrimônio Social: 5.333.088,12 Reservas: (62.131,28) Resultados Acumulados: (637.623,26) DEFICIT:
(637.623,26) ANO 2020: PASSIVO: 7.060.762,08 Passivo Circulante:
600.648,44 Fornecedores: 122.036,57 Obrig. trabalhistas, sociais e
fiscais: 465.350,53 Outras obrigações a pagar: 13.261,34 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 6.460.113,64 Patrimônio Social: 4.695.464,86 Reservas: (62.131,28) Resultados Acumulados: 1.826.780,06 SUPERAVIT:
1.826.780,06 RECEITAS em 31/12/2020: 11.638.855,52 Receitas
Operacionais: 11.624.578,45 Receitas Hospitalares: 6.434.199,24
Contribuições: 730.896,65 Receitas financeiras: 24.011,24 Receitas
c/ subvenções: 4.435.471,32 Outras Receitas Operacionais: 14.277,07
DESPESAS em 31/12/2020: (9.812.075,46) Despesas Operacionais:
(9.812.075,46) Salários e Encargos Sociais: (3.789.281,91) Serviços de Terceiros: (3.469.833,95) Despesas Administrativas e Gerais:
(2.113.111,42) Despesas Financeiras: (34.476,70) Despesas Diversas:
(381.675,93) Despesa c/ Imobilizado: (23.695,55) Resultado do Exercício SUPERAVIT: 1.826.780,06 DEMONSTRAÇAO DO FLUXO DE
CAIXA em 31/12/2020 – Atividades Operacionais: Superávit liquido
do período: 1.826.780,06 Aumento (redução) dos itens que não afetam o caixa: Doações do imobilizado (398.895,46) Doações de estoque
(62.998,22) Provisão para Processos Judiciais (147.715,99) Depreciação: 327.875,52 Seguros a apropriar: (4.810,65) Aumento/redução de
Ativos e Passivos: Redução dos Valores a Receber: 223.768,60 Aumento

de Estoques: (141.644,39) Redução de Valores a Recuperar: 92,42
Aumento de Fornecedores: 166,24 Aumento das Obrigações Trabalhistas Sociais e Fiscais: 55.163,52 Redução de Outras Obrigações a Pagar:
(41.994,81) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 1.635.786,84
– Atividades de Investimentos: Pagamento pela Aquisição de Participações Societárias: (100,00) Aquisição do Imobilizado: (651.914,50)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: (652.014,50) ––
Aumento liquido do Caixa: 983.772,34 Caixa no inicio do período:
459.874,98 Caixa no fim do período: 1.443.647,32 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO – Saldos em
31/12/2018: Patrimônio social: 5.203.638,08 Correção monetária:
R$84.518,49 Reservas: (62.131,28) Superávit/Déficit Acumulados:
R$44.931,55 - Saldo em 31/12/2019: Patrimônio social: 5.248.569,63
Correção Monetária: 84.518,49 Reservas: (62.131,28) Resultados Acumulados: (637.623,26) Total: 4.633.333,58 –Resultado do Exercício
Superávit: 1.826.780,06 – Saldo em 31/12/2020: Patrimônio Social:
4.610.946,37 Correção Monetária: 84.518,49 Reservas: (62.131,28)
Resultados Acumulados: 1.826.780,06 Total: 6.460.113,64 – PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES: Examinamos o Balanço
Patrimonial da Empresa Casa de Caridade Santa Tereza, levantados em
31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações contábeis:
Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade
de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a)
o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da
entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Em
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da entidade em 31/12/2020, o resultado de suas operações,
as mutações de seu patrimônio líquido e fluxo de caixa, referentes ao
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Foccus Assessoria Contábil CRC-MG 009393/0 Evanilson dos Santos Pereira – Contador – CRC-MG 060.491/0 - Serro, 31
de dezembro de 2020. – Patrícia da Silva Ladeira Nunes– Contadora
– CRC/MG 76.327 – CPF 760.767.256-72 – Delson de Miranda Tolentino – Diretor Presidente – CPF 077.403.446-72
19 cm -03 1476071 - 1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO
DO ALTO SAPUCAÍ – CISMAS
Torna público que fará realizar, em conformidade com a Lei nº
8.666/93, artigo 25, Processo licitatório nº 022/2021 na modalidade
Credenciamento nº 002/2021, contratação de pessoa jurídica para realização de exames consultas. Informações adicionais, bem como a cópia
do edital estará disponível a partir do dia 04/05/2021 das 08:00 às 17:00
horas, na sede do CISMAS, situado à Av. Engenheiro Pedro Fonseca
Paiva, 376, bairro Avenida, na cidade de Itajubá/MG ou pelo site: www.
cismas.mg.gov.br. Informações pelo telefone (35) 3622-1007 e e-mail:
licitacao@cismas.mg.gov.br

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DO VALE DO SUAÇUÍ - CISVAS
Aviso de Licitação– Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
001/2021- PL 008/2021 - Objeto: Registro de preços para eventual e
futura contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis, lubrificantes, graxa, aditivo de radiador e fluido de freio, para
abastecer os veículos pertencentes à frota do Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Microrregião do Vale do Suaçuí – CISVAS. Abertura das
propostas: 17/05/2021, às 13h00. Edital e recebimento das propostas
no endereço https://licitar.digital/#home. Santa Maria do Suaçuí/MG,
03/05/2021. Luciane Maria Soares Rocha – Pregoeira.
3 cm -03 1476141 - 1

3 cm -29 1475002 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REDE DE URGÊNCIA - CISRU CENTRO SUL
torna pública a abertura do Processo Licitatório 020/21 - Pregão Eletrônico 010/21 objetivando o registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de realização de exames laboratoriais complementares ao serviço de Medicina e Segurança do Trabalho do CISRU Centro Sul. A abertura da
sessão será dia 14/05/2021 às 9h no Portal de Compras do Governo
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. O edital encontra-se
no site www.cisru.saude.mg.gov.br ou na sede do Consórcio -Rodovia
BR-265, 1.501, Bairro Grogotó, 36.202-630, Barbacena/MG. Mercês
Ribeiro Santiago – Pregoeira.
3 cm -03 1476346 - 1

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Resolução do Plenário RP Nº 440/2021. Altera o número de empregos do Anexo II da RP Nº 310/2009. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições conferidas
pela Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto 44.045/58, e demais
dispositivos pertinentes; RESOLVE: Art.1º - Aumentar 01(uma) vaga
para o emprego de Advogado, Código EP-12, base salarial III, previstos na Resolução do Plenário nº 310/2009. Art. 2º - Esta Resolução
entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Belo Horizonte, 30 de abril de 2021. Cons. Cibele Alves
Carvalho – Presidente. Cons. Hermann Alexandre V. von Tiesenhausen - 1º Secretário.
3 cm -03 1476513 - 1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE
DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
PL Nº 025/2021 – PP SRP Nº 016/2021 – Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de relógio eletrônico de ponto digital para atender demanda do Cisun/Samu Macro Norte credenciamento seria 05/05/2021 às 08h00minestáSUSPENSO TEMPORARIAMENTE com fundamento na Súmula 473 do STF Esclarecimento via
email: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br e/ou no site http://www.cisrun.saude.mg.gov.br – (38)2211-0003/3221-0009 – Pregoeira Oficial:
Edilene B. Cangussu.

CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO
DO ALTO PARAOPEBA – CODAP.
Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 07/2021 - Processo
Licitatório nº 15/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
aquisição de uniformes e tênis escolares para atender ao Consórcio e
seus municípios integrantes. Empresas vencedoras: Maroto Indústria e
Comércio Eireli, Lote 01: Valor total R$3.399.450,00; Lote 02: Valor
total R$258.000,00 e Lote 03: Valor total: R$71.770,00 e WR Calçados
Eireli, Lote 04: Valor total R$ 1.020.000,00. Prazo: doze meses.
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210503192523025.

