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I. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DAS
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A SEREM REALIZADAS,
CUMULATIVAMENTE, EM 28 DE ABRIL DE 2017.
Com relação às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária da Companhia a serem realizadas cumulativamente em 28.04.17, a
Administração propõe:
(i) Em Assembleia Geral Ordinária:
(a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia,
relativos ao exercício social de 2016.
A administração propõe que os acionistas apreciem as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016 e
aprovem os referidos documentos, a serem publicados pela Companhia nos jornais
Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, antes da realização da
Assembleia Geral Ordinária, nos termos dos parágrafos do Artigo 133, da Lei 6404/76.
(b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no
exercício social de 2016.
A Administração propõe a aprovação da destinação de resultados do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 apurado pela Companhia, no montante total de
R$ 409.133.553,02, da seguinte forma: (i) deduzir integralmente o montante de R$
409.133.553,02 dos prejuízos acumulados, conforme artigo 189 da Lei 6.404/76 (Lei
das S.A.), ficando a conta de prejuízos acumulados com saldo final R$ 731.718.594,38;
e (ii) adicionalmente propõe-se aumento de capital, sem emissão de novas ações, pela
capitalização das reservas de capital sem movimento ou sem expectativa de movimento
no valor total de R$ 515.960.872,52, resultando em um capital final de R$
R$3.867.919.940,30, com objetivo de melhor adequação ao nível de endividamento da
Companhia, de acordo com o artigo 169 da Lei 6.404/76.
(c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
A Administração propõe a eleição das seguintes pessoas para compor seu Conselho
Fiscal:
(i)

Maria Paula Soares Aranha, como membro titular, sendo seu suplente Sidney
Passeri;

(ii)

Edison Carlos Fernandes, como membro titular, sendo seu suplente Dulcídio
Lavoisier de Oliveira Peres;

(iii)

Tiago de Cerqueira Souza, como membro titular, restando vaga a posição de
suplente;

(iv)

Luiz Henrique Müller, como membro titular, sendo seu suplente Fabiano
Nogueira Alves.

As informações detalhadas acerca dos indicados acima encontram-se anexas à presente
Proposta.

(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:
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(a) Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho
Fiscal.
A Administração propõe a aprovação do montante global e anual de até R$
27.892.987,61 (vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e
oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) para a remuneração dos administradores
da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria). Adicionalmente, a
administração propõe um montante global e anual de até R$ 547.408,18 (quinhentos e
quarenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e dezoito centavos) para a remuneração
do Conselho Fiscal da Companhia.
(b) Alteração de membros do Conselho de Administração.
A Administração propõe a aprovação das seguintes substituições/alterações:
i) do Sr. Gueitiro Matsuo Genso pelo Sr. Renato Proença Lopes, como membro
titular do Conselho de Administração;
ii) do Sr. Márcio Hamilton Ferreira pelo Sr. Arnaldo José Vollet, como membro
titular do Conselho de Administração;
iii) Eleição do Sr. Jorge Ricardo de Carvalho Nobre, como membro suplente do
Sr. Paulo Cesar Cândido Werneck, que estava vaga.
As informações detalhadas sobre os indicados acima encontram-se anexas à presente
Proposta.
(c) Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração.
A Administração propõe a nomeação do Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos
como Presidente e do Sr. Renato Proença Lopes como Vice-Presidente do Conselho de
Administração.
As informações detalhadas acerca dos indicados acima encontram-se anexas à presente
Proposta.
(d) Aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, por
capitalização de reservas de capital, e a consequente alteração dos artigos 5º
e 6º do Estatuto Social
A Administração propõe o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de
novas ações, pela capitalização das reservas de capital sem movimento ou sem
expectativa de movimento no valor total de R$ 515.960.872,52, resultando em um
capital final de R$3.867.919.940,30, com objetivo de melhor adequação ao nível de
endividamento da Companhia, de acordo com o artigo 169 da Lei 6.404/76.
Adicionalmente, a Administração propõe o aumento do capital autorizado da Companhia
em R$ 515.960.872,52, resultando em um capital autorizado total de R$
3.926.454.418,36.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2017.
A Administração.
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II. DOCUMENTOS ANEXOS À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - INFORMAÇÕES
REQUERIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009
(a) COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
DA COMPANHIA (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA).
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Comentários dos Administradores sobre as condições financeiras da Companhia
Todas as informações contidas neste item 10 foram extraídas das demonstrações
financeiras da Companhia. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016,
2015 e 2014 foram elaboradas em conformidade com as regras de consolidação
previstas no CPC 36, em vigor desde 1º de janeiro de 2013. Em virtude disso, GRU
Airport, concessionária controlada pela Companhia na qual esta detém 40,8% em 2016
e 2015 e 45,9% no ano de 2014 de seu capital social, apresenta suas demonstrações
financeiras 100% consolidadas, enquanto as demonstrações financeiras das coligadas
CRT e VLT, e das controladas em conjunto CBN, CRA e ViaRio, estão refletidas nas
demonstrações financeiras da Companhia pelo método da equivalência patrimonial.
As análises dos Diretores que esclarecem os resultados obtidos e as razões para a
flutuação nos valores das contas de resultado patrimoniais e de fluxo de caixa
constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas
demonstrações financeiras na situação financeira da Companhia. Os Diretores não
podem garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a
se reproduzir no futuro. As demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em
31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 foram preparadas e estão sendo apresentadas
conforme as práticas adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e conforme as normas internacionais de
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards –“ IFRS”).
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:
As operações da Companhia, a exceção era Linea Amarilla S.A.C. (“LAMSAC”) em Lima,
no Peru, que foi vendida em 2016, são concentradas no Brasil. Dessa forma, os
resultados operacionais e situação financeira da Companhia são diretamente afetados
pelas condições econômicas gerais do País, em especial pelas taxas de juros, flutuações
do câmbio, taxas de inflação, crescimento do produto interno bruto (“PIB”), fato do
príncipe e políticas tributárias.
Nos três últimos exercícios sociais, o grupo Invepar optou pela captação de recursos de
longo prazo mediante captação de financiamentos junto ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (“BNDES”), emissão de debêntures não conversíveis em
ações e captações de empréstimos de longo prazo, com o objetivo de alongar o perfil da
dívida, visando equalizar o capital circulante líquido.
Em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, a Companhia apresentou passivos
circulantes superiores aos ativos circulantes nos montantes de R$ 2.354,4 milhões, R$
3.794,6 milhões e R$1.017,4 milhões, respectivamente.
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O capital circulante líquido negativo apresentado em 31 de dezembro de 2016 referese, principalmente, ao capital circulante líquido apresentado pela Concessionária BR040 S.A. - VIA040 e pela Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.,
conforme detalhado abaixo:
Em 31 de dezembro de 2016, a VIA 040 apresentou um capital circulante líquido
negativo de R$981.1 milhões, devido ao financiamento de curto prazo no montante de
R$974,2 milhões com o BNDES, cujo vencimento era previsto para 15 de março de
2016. Este prazo foi prorrogado para 15 de novembro de 2016 e, posteriormente,
prorrogado por mais seis meses, passando então a vencer em 15 de maio de 2017.
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. apresentou capital
circulante líquido negativo, o qual poderá permanecer negativo por alguns períodos do
ano, principalmente pelo reconhecimento da parcela anual da Outorga Fixa a pagar que
tem natureza de curto prazo. Esse comportamento do capital circulante líquido é
característico do negócio e tende a encontrar o equilíbrio em função da realização de
seus resultados operacionais nos meses que seguem após o pagamento da obrigação
de curto prazo, além do alcance da maturidade do negócio.
Dessa forma, em 31 de dezembro de 2016, a Concessionária do Aeroporto Internacional
de Guarulhos S.A. apresenta capital circulante líquido negativo de R$1.516,1 milhões.
Os Diretores entendem que a Invepar apresenta condições financeiras e patrimoniais
adequadas e suficientes para implementar seu plano de negócios e cumprir as
obrigações de curto e longo prazo, que totalizavam, em 31 de dezembro de 2016, 2015
e 2014, os montantes de R$ 23.002,6 milhões, R$25.796,9 milhões e R$22.002,8
milhões, respectivamente.
Os recursos de caixa e equivalentes de caixa da Companhia, em 31 de dezembro de
2016, 2015 e 2014 eram representados pelos montantes de R$ 196,4 milhões, R$212,8
milhões e R$341,5 milhões, respectivamente.
O endividamento bruto da Companhia, representado pelo passivo circulante e o passivo
não circulante, em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, eram de R$ 23.002,6
milhões, R$25.796,9 milhões e R$22.002,8 milhões, respectivamente.
Cabe ressaltar, que algumas Empresas do grupo Invepar, como a Via 040, estão em
fase de investimentos e, portanto é natural que haja um endividamento líquido elevado
no primeiro momento e empréstimos-ponte. Devido a essa fase pontual de maturação
de alguns projetos, a companhia apresentou queda de caixa e elevação no
endividamento entre 2015 e 2016. É importante destacar que o perfil do endividamento
bruto do grupo é adequado ao perfil de fluxo de caixa de longo de nossas Empresas,
sendo 82% da dívida bruta de longo prazo e apenas 18 % de curto prazo. Do
endividamento de curto prazo, destacamos a Via 040 que em 10 de setembro de 2014
firmou contrato de financiamento mediante abertura de crédito junto ao BNDES, no
montante total de R$965,7 milhões, destinado à prestação de serviço público de
recuperação, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade da
rodovia BR 040. O principal e os juros da dívida devem ser pagos ao BNDES em
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prestação única, que originalmente vencia em 15 de março de 2016 e que havia sido
postergado para 15 de novembro de 2016, porém teve sua data de vencimento
renegociada em conjunto com o BNDES para 15 de maio de 2017.
A receita líquida de serviços da Companhia, em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014,
era de R$3.470,6 R$3.122,8 milhões e R$32.837,0 milhões, respectivamente.
b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
A tabela abaixo ilustra a evolução da nossa estrutura de capital (em milhares de reais):

Endividamento bruto
Total de caixa e equivalente de
caixa
Endividamento liquido
Patrimônio liquido

2016
23.002,6

2015
25.796,9

2014
22.002,8

196,4
22.806,2
2.579,3

212,8
25.584,1
3.348,6

341,5
21.661,3
4.397,1

Em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, a estrutura de capital da Companhia era
respectivamente composta por 10,08%, 11,49% e 16,66% de capital próprio, enquanto
que o capital de terceiros representava 89,92%, 88,51% e 83,34% respectivamente.
Os Diretores entendem que a estrutura de capital é adequada para a natureza das
atividades que a Companhia desenvolve. Ademais, as captações externas são
vinculadas às políticas de gestão de recursos em que não há exposição desnecessária
dos seus ativos. Além disso, a Companhia realiza um contínuo acompanhamento de
mercado para melhorar as condições de suas negociações.
Hipóteses de resgate
Os Diretores informam que a Companhia não possui ações resgatáveis emitidas ou em
circulação, nem disposições em seu Estatuto Social prevendo tal possibilidade.
Fórmula de cálculo do valor de resgate
Os Diretores informam que não há uma fórmula de cálculo do valor de resgate, uma
vez que a Companhia não possui ações resgatáveis emitidas ou em circulação, nem
disposições em seu Estatuto Social prevendo tal possibilidade.
c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:
Os recursos de caixa e equivalentes de caixa da Companhia totalizavam, em 31 de
dezembro de 2016, 2015 e 2014 R$196,4 milhões, R$212,8milhões e R$341,5 milhões,
respectivamente.
O endividamento bruto da Companhia, representado pelo passivo circulante e o passivo
não circulante, em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, era de R$ 23.002,6 milhões,
R$25.905,3 e R$22.002,8 milhões, respectivamente, como descritos na tabela abaixo:
Descrição

2016

2015

2014

Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e
debêntures
Impostos a recolher

260.561

484.687

323.217

8.554.347

11.577.722

8.990.300

86.747

97.134

48.040
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Obrigações com empregados e
administradores
Concessão de serviço público
Adiantamento de clientes
Instrumento financeiro derivativo
Partes relacionadas
Dividendos e juros sobre capital próprio
a pagar
Outros
Impostos diferidos
Provisão para riscos
Receita diferida
Provisão para manutenção
Operações descontinuadas
Total

114.367

116.383

97.330

13.050.981
150.068
42.071
8.666

12.915.081
13.136
5.746
2.895

12.083.861
12.654
2.381
4.653

24.386

24.153

24.119

143.727
219.591
38.599
223.796
77.835

105.668
246.144
26.180
106.413
75.556

68.317
166.717
19.296
100.495
61.445

6.887

-

-

23.002.629

25.796.898

22.002.825

Os Diretores acreditam que, considerando o perfil de endividamento, o fluxo de caixa,
bem como os investimentos realizados, a Companhia tem condições de prover recursos
de capital suficientes para fazer frente aos seus investimentos e honrar suas
obrigações, embora não seja possível assegurar que tais condições manter-se-ão
inalteradas ao longo do tempo.
As principais fontes de recursos da Companhia são (a) o caixa gerado por meio das
atividades operacionais desenvolvidas por suas controladas e coligadas, (b)
empréstimos, financiamentos e emissão de valores mobiliários; e (c) aportes de capital
de seus acionistas controladores. De 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de
2016, a Companhia contraiu empréstimos para financiar as atividades operacionais de
suas controladas e coligadas, para realizar a aquisição do direito de outorga de
concessões e para capital de giro.
Os Diretores entendem que a Companhia tem condições de honrar os compromissos
assumidos, considerando que o cronograma de amortizações das dívidas de longo prazo
está alinhado com a geração de caixa das atividades operacionais conforme evolução do
EBITDA e na Holding pela realização de investimentos através do recebimento de
dividendos e juros sobre capital próprio.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, o EBITDA
(conforme abaixo definido) da Companhia totalizou R$ 4.162,9, R$1.506,9 milhões e
R$1.442,0 milhões, respectivamente.
O EBITDA consiste no lucro antes do imposto de renda e contribuição social com o
acréscimo da participação minoritária, do imposto de renda e contribuição social
correntes e diferidos das receitas (despesas) financeiras líquidas, depreciação e
amortização.
Além do EBITDA, a Companhia utiliza o EBITDA Ajustado, o qual consiste no EBITDA da
Companhia, excluindo-se a margem de construção (diferença entre a receita de
construção e o custo de construção) e a provisão para manutenção.
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 o EBITDA
Ajustado da Companhia totalizou R$ 4.165,5 milhões, R$1.625,6 milhões e R$1.443,2
milhões, respectivamente. O EBITDA Ajustado desconsiderando o efeito da venda da
LAMSAC e da PEX Peru totalizou R$ 1,8 bilhões.
Para mais informações sobre o EBITDA e o EBITDA Ajustado da Companhia, vide
Relatório da Administração.
d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas:
De 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2016, a Companhia tem financiado
suas atividades, especialmente para a implantação dos seus projetos e de suas
controladas e coligadas, bem como para o cumprimento de seus respectivos objetivos
sociais, por meio de captação de recursos junto a seus acionistas e através de contratos
financeiros de curto, médio e longo prazo firmados com instituições financeiras de
primeira linha, emissão de valores mobiliários, tais como notas promissórias e
debêntures, além de receita decorrente do fluxo de caixa operacional das controladas e
coligadas.
Para maiores informações acerca dos principais contratos financeiros da Companhia,
vide item 10.1 “f”.
Os Diretores da Companhia também avaliam, frequentemente, novas oportunidades de
negócio, e podem vir a financiar tais investimentos com o caixa e equivalentes de caixa
e aplicações financeiras, com o caixa gerado pelas operações da Companhia, com a
contratação de empréstimos e financiamentos, bem como pela combinação de tais
mecanismos.
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:
A Companhia apresentou capital circulante líquido negativo, em 31 de dezembro de
2016, 2015 e 2014, de R$2.354,4 milhões, R$3.794,6 milhões e R$1.017,4 milhões,
respectivamente.
Os Diretores informam que, caso seja necessário para cobertura de deficiência de
liquidez, a Companhia pode utilizar como fontes de financiamento para capital de giro e
investimentos em ativos não circulantes quaisquer das fontes de recursos citadas no
item 10.1 “c” acima.
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo:
(i) contratos de empréstimo e financiamento; (ii) outras relações de longo prazo com
instituições financeiras.
Em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, o montante do endividamento consolidado,
representado pelo Passivo Circulante e pelo Passivo Não Circulante da Companhia, era
R$23.002,6 milhões, R$25.905,3 milhões e R$22.002,8 milhões, respectivamente.
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Adicionalmente, a tabela abaixo indica o cálculo do índice de endividamento em 31 de
dezembro de 2016, 2015 e 2014:
2016
(A)
(B)
(A+B) =
(C)
(D)
(C) / (D)

2015

2014

Passivo Circulante
Passivo Não Circulante

3.626.771
19.375.858

5.056.204
20.849.067

2.685.286
19.317.539

Patrimônio Líquido
Índice Endividamento

23.002.629
2.579.255
8,92

25.905.271
3.348.636
7,74

22.002.825
4.397.128
5,00

Posição de Empréstimos, financiamentos e debêntures:
Os saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures apresentados na tabela abaixo
nas datas indicadas foram preparados e estão sendo apresentados conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo CPC e
conforme as normas internacionais de relatório financeiro IFRS.
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Endividamento por Empresas:

(a)
(b)
(c)

Sem Garantia.
Garantia de Projeto (representado pelo i)
Fiança Bancária.
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(d)
Fiança ou Aval do Acionista.
(e)
Fiança de uma subsidiária.
i Garantia de Projeto: Penhor de ações e/ou Cessão Fiduciária dos Diretos Creditórios, e/ou Cessão Fiduciária dos Diretos Emergentes,
Alienação Fiduciária de Ativos Financeiros e/ou Conta Reserva.
(*)
TRB - Taxa de Referência do BNDES indexada ao IPCA
(**) VAC - Inflação no Peru
(***) Empresa alienada
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Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures

Total
Empréstimos e financiamentos
Debêntures

2016

2015

1.337.684
231.789
1.569.473

1.966.918
983.880
2.950.798

175.203
774.629
949.832

3.916.928
3.067.946
6.984.874

4.660.403
3.966.521
8.626.924

5.534.335
2.506.133
8.040.468

5.254.612
3.299.735

6.627.321
4.950.401
11.577.72
2

5.709.538
3.280.762

8.554.347

2014

8.990.300

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas
Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias. As dívidas que são
garantidas com garantia real contam com as preferências e as prerrogativas previstas em lei.
(iv) eventuais restrições impostas, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
Seguem abaixo as principais restrições dos contratos de financiamento:
Devido principalmente aos contratos de financiamento de longo prazo as empresas CART,
LAMSA, Metrô, CLN e GRU possuem cláusulas restritivas limitando o endividamento,
contratação de novas dívidas, e emissão de novos valores mobiliários, conforme
regulamentadas nos contratos de financiamento e/ou Emissões.
As empresas CART, Metrô, MetrôBarra, CLN e GRU possuem cláusulas de restrições à
distribuição de dividendos, conforme regulamentadas nos contratos de financiamento e/ou
Emissões.
As empresas CART, LAMSA, Metrô, GRU, CLN e Via040 possuem cláusulas de restrições à
alienação de ativos, conforme regulamentadas nos contratos de financiamento e/ou Emissões.
As empresas CART, LAMSA, CLN, Metrô, MetrôBarra, CLN, GRU e Via040 possuem cláusulas de
restrições à alienação de controle acionário regulamentadas nos contratos de financiamento
e/ou Emissões.

g) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
Comparação das demonstrações de resultados consolidadas nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2016 e 2015
A tabela abaixo indica as demonstrações de resultados consolidadas da Companhia nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.
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2016/2015
Var. %

2016

A.V. %

2015

A.V. %

3.470.595
568.879
4.039.474
(2.253.976)
(561.679)
1.223.819
(581.966)
(2.768)
2.397.140
3.036.225
327.459
(2.597.159)

85,92%
14,08%
100,00%
‐55,80%
‐13,90%
30,30%
‐14,41%
‐0,07%
59,34%
75,16%
8,11%
‐64,29%

3.122.839
1.157.446
4.280.285
(2.021.454)
(1.141.119)
1.117.712
543.183)
(13.743)
(95.858)
464.928
273.092
(2.408.295)

72,96%
27,04%
100,00%
‐47,23%
‐26,66%
26,11%
‐12,69%
‐0,32%
‐2,24%
10,86%
6,38%
‐56,26%

11,14%
‐50,85%
‐5,63%
11,50%
‐50,78%
9,49%
7,14%
‐79,86%
‐2600,72%
553,05%
19,91%
7,84%

766.525

18,98%

‐39,02%

‐145,89%

(1.045.991)

‐25,89%

(1.670.275)
(119.519)

‐2,79%

775,17%

Lucro líquido do exercício operações continuadas

(279.466)

‐6,92%

(1.789.794)

‐41,81%

‐84,39%

Atribuível aos acionistas não controladores
Atribuível aos acionistas controladores
Lucro líquido do exercício de operações
descontinuadas atribuível aos acionistas
controladores
Lucro líquido do exercício
Atribuível aos acionistas não controladores
Atribuível aos acionistas controladores

(631.678)
352.212

‐15,64%
8,72%

(759.368)
(1.030.426)

‐17,74%
‐24,07%

‐16,82%
‐134,18%

Receita de serviços
Receita de construção
Receita líquida
Custo de serviços
Custo de construção
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais
Result. antes das rec. e desp. financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social

56.921

74.243

(222.545)
(631.678)
409.133

(1.715.551)
(759.368)
(956.183)

Os Diretores comentam abaixo as principais variações nas demonstrações de resultados
consolidadas da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
Receita líquida de serviço
A receita liquida de serviços passou de R$3.122,8 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$3.470,6 milhões em 31 de dezembro 2015, ou seja, um aumento de R$347,8 milhões, ou
11,1%. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos fatores descritos abaixo.
(Em milhares de reais)
Segmento Rodovias
Segmento Aeroportos
Segmento Mobilidade Urbana
Total

2016

2015

889.058
1.648.976
932.561
3.470.595

722.464
1.624.757
775.618
3.122.839

Segmento de Rodovias
Crescimento de R$ 166,6 milhões (+23,1%) em relação a 2015, principalmente por:
Impactos Positivos:
R$ 155,5 milhões da Via 040 devido o início da cobrança de pedágio: 9 praças de pedágio
foram inauguradas em 30 de julho de 2015 e as outras 2 em 23 de agosto de 2015;
R$ 21,3 milhões da CART, devido ao reajuste tarifário em 1º julho de 2016; e,
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R$ 3,9 milhões da CLN com reajuste tarifário em abril de 2016.
Impacto Negativo:
R$ 14,1 milhões na LAMSA devido a não autorização pelo Poder Concedente do reajuste
tarifário, início das operações da Transolímpica, disponibilidade de duas faixas expressas para
a família olímpica nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e, início das operações da Linha 4.
Segmento de Aeroportos
Crescimento de R$ 24,2 milhões (+1,5%) em relação ao ano anterior. Apesar da queda nos
indicadores operacionais do aeroporto, o impacto da inflação no reajuste das tarifas de
passageiros e aeronaves, associado ao aumento da receita de importação proporcionaram o
aumento nas Receitas Tarifárias na comparação ao mesmo período do ano anterior.
Segmento de Mobilidade Urbana
Atingiu R$ 932,6 milhões em 2016 (+20,2%) impactado pelos efeitos do MetrôRio, como:
reajuste tarifário, de R$ 3,70 para R$ 4,10 (+10,81%), vigorando a partir de 2 de abril de
2016; e
crescimento da demanda, impactado pelos fatores mencionados anteriormente no desempenho
operacional (item 4). A receita não tarifária do MetrôRio, contribuiu com um aumento de R$
12,3 milhões (+35,6%) se comparado ao ano de 2015, especialmente nas linhas aluguel
espaço publicitário e locação espaço físico.
Receita de construção
A receita de construção passou de R$1.157,4 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$568,9 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$588,6 milhões, ou 50,85%. Essa redução ocorreu em razão do (a) finalização de parte das obras de expansão da
CART; (b) finalização de parte das obras da Via 040, que já entrou em operação em 2015.
Custo dos serviços prestados e Despesas gerais e administrativas
O custo dos serviços prestados passou de R$2.021,5 milhões em 31 de dezembro de 2015
para R$2.254,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, um aumento de R$232,5
milhões, ou 11,5%. Esse aumento ocorreu principalmente em função dos seguintes fatores:
2016

2015

Segmento Rodovias
Segmento Aeroportos
Segmento Mobilidade Urbana
Holding

596.945
1.445.742
723.221
70.034

473.752
1.426.769
558.196
105.920

Total

2.835.942

2.564.637

Segmento de Rodovias
Acréscimo de R$ 123,2 milhões em relação ao ano anterior, principalmente por:
•
à implantação da Via 040 com acréscimo de R$ 43,6 milhões, principalmente de gastos
operacionais e de conservação e manutenção; e
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•
ao aumento dos gastos administrativos e pessoal, além de conservação e manutenção
da LAMSA e CLN.
Segmento de Aeroportos
Decréscimo de R$ 19,0 milhões em relação ao ano anterior, relacionado principalmente a:
•
diminuição no quadro de empregados com o aumento da eficiência operacional; e
•
redução de custos e despesas operacionais e administrativas, através de repriorização
dos serviços, revisão de escopos e negociação dos contratos junto aos fornecedores e também
redução em consultorias e treinamentos não-regulatórios.
Segmento de Mobilidade Urbana
Crescimento de R$ 165,0 milhões comparado a 2015. O MetrôRio contribuiu principalmente
com:
•
aumento no quadro de funcionários e provisão do reajuste salarial;
•
acréscimo nos custos de manutenção periódica dos trens;
•
reajustes tarifários da energia de distribuição; e
•
aumento da depreciação e amortização com a entrada em operação de novos projetos.
Custo de construção
O custo de construção passou de R$1.141,1 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$561,8 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$579,4 milhões, ou
50,78%. Essa redução ocorreu em razão do (a) finalização de parte das obras de expansão da
CART; (b) finalização de parte das obras da Via 040, que já entrou em operação em 2015.
Lucro bruto
Em função dos motivos explicados acima, o lucro bruto passou de R$1.117,7 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 para R$1.223,8 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, ou seja, um aumento de R$106,1 milhões, ou
9,5%.
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas
As outras receitas e despesas operacionais, líquidas passaram de um saldo de despesas de
R$95,9 milhões em 2015 para uma receita de R$2.397,1 milhões, ou seja, um aumento de
R$2.493,0 milhões ou 2.600,7%. Esse aumento refere-se ao resultado pela venda da LAMSAC,
concretizada em dezembro de 2016.
Despesas financeiras líquidas
As despesas financeiras liquidas passaram de R$2.408,3 milhões em 2015 para R$2.597,2
milhões em 2016, ou seja, um aumento de R$188,9 milhões, ou 7,8%. Esse aumento ocorreu
principalmente em razão do aumento de R$325,5 milhões nos juros de empréstimos e
debêntures, impactado pela redução da atualização da outorga de GRU em R$192,3 milhões.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e da contribuição social passou de R$119,5 milhões em 2015
para R$1.046,0 milhões em 2016, ou seja, um aumento de R$926,5 milhões, ou 775,2% Essa
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variação ocorreu principalmente devido ao pagamento de imposto diretamente no PERU pela
venda da LAMSAC no valor de R$999,0 milhões.
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Em função dos motivos explicados acima, o prejuízo do exercício passou de R$1.715,6 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 (prejuízo atribuído aos acionistas
controladores foi de R$ 956,2 milhões e aos acionistas não controladores, R$ 759,4 milhões),
para um prejuízo de R$222,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 (lucro atribuído aos acionistas controladores foi de R$ 409,1 milhões e aos acionistas não
controladores, um prejuízo de R$ 631,7 milhões), ou seja, uma melhora de R$1.493,0
milhões, ou 87,0%.
Comparação das demonstrações de resultados consolidadas nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2015 e 2014.
A tabela abaixo indica as demonstrações de resultados consolidadas da Companhia nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014.
2015/2014
Var. %

2015

A.V. %

2014

A.V. %

Receita de serviços
Receita de construção
Receita líquida
Custo de serviços
Custo de construção
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais
Result. antes das rec. e desp. financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social

3.122.839
1.157.446
4.280.285
(2.021.454)
(1.141.119)
1.117.712
(543.183)
(13.743)
(95.858)
464.928
273.092
(2.408.295)
(1.670.275)
(119.519)

72,96%
27,04%
100,00%
‐47,23%
‐26,66%
26,11%
‐12,69%
‐0,32%
‐2,24%
10,86%
6,38%
‐56,26%
‐39,02%
‐2,79%

2.836.765
2.201.776
5.038.541
(1.754.488)
(2.153.625)
1.130.428
(560.411)
(8.486)
(23.432)
538.099
150.372
(1.072.022)
(383.551)
(135.067)

72,96%
27,04%
100,00%
‐47,23%
‐26,66%
26,11%
‐12,69%
‐0,32%
‐2,24%
10,86%
6,38%
‐56,26%
‐39,02%
‐2,79%

10,08%
‐47,43%
‐15,05%
15,22%
‐47,01%
‐1,12%
‐3,07%
61,95%
309,09%
‐13,60%
81,61%
124,65%
335,48%
‐11,51%

Lucro líquido do exercício operações continuadas

(1.789.794)

‐41,81%

(518.618)

‐41,81%

245,11%

‐17,74%

254,56%

‐24,07%

238,46%

Atribuível aos acionistas não controladores
Atribuível aos acionistas controladores
Lucro líquido do exercício de operações
descontinuadas atribuível aos acionistas
controladores
Lucro líquido do exercício
Atribuível aos acionistas não controladores
Atribuível aos acionistas controladores

(759.368)
(1.030.426)

‐17,74%
‐24,07%

(214.169)
(304.449)

74.243

41.594

(1.715.551)

(477.024)

(759.368)
(956.183)

(214.169)
(262.855)

Os Diretores comentam abaixo as principais variações nas demonstrações de resultados
consolidadas da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014.
Receita líquida de serviço
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A receita liquida de serviços passou de R$2.836,8 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$3.122,8 milhões em 31 de dezembro 2015, ou seja, um aumento de R$286,1 milhões, ou
10,1%. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos fatores descritos abaixo.
2015
2014
Segmento Rodovias
Segmento Aeroportos
Segmento Mobilidade Urbana
Total

722.464
1.624.757

558.287
1.576.274

775.618

702.204

3.122.839

2.836.765

Segmento de Rodovias
Desconsiderando a receita da LAMSAC, para fins de comparabilidade, uma vez que a Cia foi
descontinuada, a receita líquida no segmento de rodovias passou de R$558,3 milhões em 31
de dezembro de 2014 para R$722,4 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um
aumento de 29,4% ou R$164,3 milhões em relação a 2014 devido, principalmente, aos
seguintes fatores: A) Aumento de tráfego (1) início da cobrança de pedágio na Via 040 em
julho de 2015 (3) 2,6% na CLN devido ao fechamento das rotas de fuga e B) Aumento de
tarifa (4) 7,27% na LAMSA em janeiro/2015, (5) 7,57% na CLN em agosto/2015, e (6) 8,47%
na CART em julho/2015.
Segmento de Aeroportos
A receita líquida no segmento de aeroportos passou de R$1.576,3 milhões em 31 de dezembro
de 2014 para R$1.624,8 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de 3,08%
ou R$ 48,5 milhões. Esse aumento refere-se principalmente a: (i) Aumento tarifário
decorrentes de reajustes das tarifas e (ii)) Aumento de receita da importação.
O segmento de aeroportos representou 47,62% da receita líquida em 2015, comparado a
51,97% em 2014.
Segmento de Mobilidade Urbana
A receita líquida no segmento de mobilidade urbana passou de R$702,2 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$775,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento
de 10,45% ou R$73,4 milhões em relação a 2014 devido, principalmente ao aumento de
volume de passageiros pagantes em relação ao exercício anterior (2015: 211,1 milhões e
2014: 206,9 milhões. Esse crescimento ocorreu devido à: a) Alterações no trânsito no centro
do Rio; e b) aumento da tarifa em 3,98%.
O segmento de mobilidade urbana representou 20,5% da receita líquida em 2015, comparado
a 23,1% em 2014.
Receita de construção
A receita de construção passou de R$2.201,8 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$1.157,4 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma redução de R$1.044,3 milhões,
ou 47,4%. Essa redução ocorreu em razão do (a) finalização de parte das obras de expansão
da CART; (b) finalização de parte das obras da Via 040, que já entrou em operação em 2015.
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Custo dos serviços prestados
O custo dos serviços prestados passou de R$1.754,5 milhões em 31 de dezembro de 2014
para R$2.021,5 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$267,0
milhões, ou 15,2%. Esse aumento ocorreu principalmente em função dos seguintes fatores:
2015
(Em milhares de reais)
Segmento Rodovias
Segmento Aeroportos
Segmento Mobilidade Urbana
Total

355.211
1.244.362
421.881
2.021.454

2014
264.703
1.094.835
394.950
1.754.488

Segmento de Rodovias
O custo dos serviços prestados no segmento de rodovias passou de R$264,7 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$355,2 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento
de 34,2% ou R$90,5 milhões em relação a 2014 devido, principalmente, aos seguintes fatores:
(1) início das operações na Via 040 em julho de 2015 que impactou os custos em
R$74,0milhões e (2) aumento dos custos na CART em R$28,2 milhões devido ao aumento da
depreciação/amortização e devido à expansão da concessão no montante.
Segmento de Aeroportos
O custo dos serviços prestados no segmento de aeroportos passou de R$1.094,8 milhões em
31 de dezembro de 2014 para R$1.244.362 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um
aumento de 13,66% ou R$149,5 milhões em relação a 2013 em razão dos seguintes fatores:
(a) início das operações no Terminal 3 e (b) pagamento de Outorga Variável referente ao ano
de 2015.
O segmento de aeroportos representou 59,4% do custo dos serviços prestados em 2015,
comparado a 60,2% em 2014.
Segmento de Mobilidade Urbana
O custo dos serviços prestados no segmento de mobilidade urbana passou de R$394,9 milhões
em 31 de dezembro de 2014 para R$421,9 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um
aumento de 6,8% ou R$26,9 milhões em relação a 2014 devido, principalmente, aos seguintes
fatores: (1) Aumento em custos operacionais em R$22,1 milhões devido principalmente ao
aumento de custos com energia elétrica e aluguéis; (2) Aumento em conservação e
manutenção em R$5,5 milhões devido ao início das operações dos novos trens.
O segmento de mobilidade urbana representou 20,1% do custo dos serviços prestados em
2015, comparado a 21,7% em 2014.
Custo de construção
O custo de construção passou de R$2.153,6 milhões em 2014 para R$1.141,1 milhões em
2015, ou seja, uma redução de R$1.012,5 milhões ou -47,0%. Essa redução ocorreu em razão
do (a) finalização de parte das obras de expansão da CART; (b) finalização de parte das obras
da Via 040, que já entrou em operação em 2015.
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Lucro bruto
Em função dos motivos explicados acima, o lucro bruto passou de R$1.130,4 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 para R$1.117,7 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma redução de R$12,7 milhões, ou
1,1%.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas passaram de R$560,4 milhões em 2014 para R$543,2
milhões em 2015, ou seja, uma redução de R$17,2 milhões, ou 3,1%. Não houve alteração
significativa no período.
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas
As outras receitas e despesas operacionais, líquidas passaram de uma receita R$23,4 milhões
em 2014 para uma despesa de R$ 95,0 milhões, ou seja, um aumento de R$71,6 milhões ou
311,4%. Esse aumento refere-se ao custo da operação da Via 040 que foi lançado como outros
até julho de 2015.
Despesas financeiras líquidas
As despesas financeiras líquidas passaram de R$1.072,0 milhões em 2014 para R$2.408,3
milhões em 2015, ou seja, um aumento de R$1.336,3 milhões, ou 124,7%. Esse aumento
ocorreu principalmente em razão dos seguintes fatores: (1) do aumento das despesas
financeiras de GRU em R$924,7 milhões devido principalmente a: (i) atualização monetária da
Outorga de GRU no montante de R$ 744,7 milhões e (ii) a juros sobre
financiamento/debêntures no montante de R$80,2 milhões e (2) aumento de R$ 130,6 milhões
na Invepar devido principalmente a: (i) Aumento de juros sobre empréstimos e debêntures em
R$166,3 milhões.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e da contribuição social passou de R$135,1 milhões em 2014
para R$119,5 milhões em 2015, ou seja, uma redução de R$15,5 milhões, ou 11,5% Essa
variação ocorreu principalmente devido a apuração do lucro tributável das empresas do grupo
em 2015, em especial CART e VIA 040.
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Em função dos motivos explicados acima, o prejuízo do exercício passou de R$477,0 milhões
(prejuízo atribuído aos acionistas controladores foi de R$ 262,8 milhões e aos acionistas não
controladores, R$ 214,2 milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014
para um prejuízo de R$1.715,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015 (prejuízo atribuído aos acionistas controladores foi de R$ 956,2 milhões e aos acionistas
não controladores, R$ 759,4 milhões), ou seja, um aumento de R$1.238,5 milhões, ou
266,1%.
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Comparação dos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de
dezembro de 2015.
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A tabela abaixo indica as contas do ativo dos balanços patrimoniais consolidados da
Companhia em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.

A.V.%

2016
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamento a
fornecedores
Instrumento
financeiro derivativo
Outros

Total do ativo

A.V.%

2016/2015
Var. (%)

196.372

0,77%

212.804

0,73%

-7,72%

566.198
302.784
58.289
86.832

2,21%
1,18%
0,23%
0,34%

436.408
293.310
56.590
75.578

1,50%
1,01%
0,19%
0,26%

29,74%
3,23%
3,00%
14,89%

39.539

0,15%

32.317

0,11%

22,35%

-

0,00%

56.998

0,20%

-100,00%

22.369

0,09%

14.514

0,05%

54,12%

1.272.383
Não circulante
Aplicações financeiras
Contas a receber
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
ativos
Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível

2015

1.178.519

126.741
47.773
450.176

0,50%
0,19%
1,76%

64.675
22.596
521.341

0,22%
0,08%
1,79%

95,97%
111,42%
-13,65%

191.949

0,75%

199.306

0,68%

-3,69%

75.344
97.160
25.969
384.062
1.127.298
21.783.029

0,29%
0,38%
0,10%
1,50%
4,41%
85,15%

68.585
30.293
2.697
360.488
994.307
25.702.727

24.309.501

27.967.015

25.581.884

29.145.534

0,24%
0,10%
0,01%
1,24%
3,41%
88,19%

9,85%
220,73%
862,88%
6,54%
13,38%
-15,25%

Os Diretores comentam abaixo as principais variações nas contas do ativo dos balanços
patrimoniais consolidados da Companhia em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de
2015.
Ativo Circulante
O ativo circulante apresentou um aumento de R$93,8 milhões, ou 8%, passando de R$1.178,5
milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$1.272,3 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Esse aumento é decorrente principalmente dos seguintes fatores: (a) aumento de R$129,8
milhões em aplicações financeiras; (b) aumento de R$11,2 milhões em impostos a recuperar;
e (c) redução de R$57 milhões no saldo de instrumento financeiro.

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras passaram de R$436,4 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$566,1 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, um aumento de R$129,7 milhões, ou
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29,7%, principalmente em função do recebimento pela alienação da LAMSAC em 2016, após o
resgate antecipado das debêntures da Invepar.
Impostos a recuperar
Os impostos a recuperar passaram de R$75,6 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$86,8 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma variação de R$11,2 milhões ou
14,9 %. O aumento ocorreu em razão da recuperação de PIS e COFINS da aquisição de trens e
sistemas no METROBARRA.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante apresentou uma redução de R$3.657,5 milhões, ou -13,1%, passando
de R$27.967,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$24.309,5 milhões em 31 de
dezembro de 2016. Essa redução é decorrente principalmente dos seguintes fatores: (a)
redução de 3.919,7 milhões na rubrica de intangível; (b) aumento de R$62,0 milhões em
aplicações financeiras; (c) redução de R$71,2 milhões no saldo de impostos a recuperar; e (d)
aumento de R$ 133,0 milhões no saldo do imobilizado.
Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras passaram de R$64,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$126,7 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, um aumento de R$62,0 milhões, ou
95,8%. Referida variação ocorreu em razão do aumento de R$ 20,0 milhões em GRU AIRPORT
e R$41,9 milhões no METROBARRA devido à constituição da conta reserva para pagamento de
empréstimos.
Impostos a recuperar
Os impostos a recuperar passaram de R$521,3 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$450,1 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$71,1 milhões, ou 13,7%. A redução ocorreu principalmente pela controlada LAMSAC, que em 2015 havia
registrado um montante de R$74,4 milhões e em 2016 foi alienada.
Imobilizado
O imobilizado passou de R$994,3 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$1.127,3
milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma variação de R$132,9 milhões ou 13,4%.
Esse aumento ocorreu em razão basicamente da aquisição de sistemas e sinalizações do
METROBARRA.
Intangível
O intangível passou de R$25.702,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$21.783,0
milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$3.919,7 milhões, ou 15,3%. Essa redução ocorreu devido aos seguintes fatores: (a) alienação da controlada
LAMSAC e (b) baixa do ágio da LAMBRA na INVEPAR.

Total do ativo
O total do ativo passou de R$29.145,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$25.581,9
milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$3.563,6 milhões, ou 22

12,2%. Referida variação ocorreu principalmente em razão da alienação da LAMSAC refletida
no ativo intangível no montante de R$3.006,8 milhões.
A tabela abaixo indica as contas do passivo e patrimônio líquido dos balanços patrimoniais
consolidados da Companhia em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015.

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Impostos a recolher
Obrigações com empregados e
administradores
Concessão de serviço público
Adiantamentos de clientes
Dividendos e JSCP propostos
Provisão para manutenção
Instrumentos financeiros derivativos
Partes relacionadas
Receita diferida
Outros
Passivo não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Impostos a recolher
Impostos diferidos passivos
Dividendos
Concessão de serviço público
Provisão para riscos
Receita diferida
Provisão para manutenção
Operações descontinuadas
Outros
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ajuste acumulado de conversão
Prejuízo acumulado
Resultado do exercício

Participação dos não controladores
Total do patrimônio líquido

2016

A.V.%

2015

A.V.%

2016/2015
Var. (%)

254.776
1.337.684
231.789
73.679

1,00%
5,23%
0,91%
0,29%

478.049
1.966.918
983.880
72.511

1,64%
6,75%
3,38%
0,25%

‐46,71%
‐31,99%
‐76,44%
1,61%

114.367

0,45%

116.383

0,40%

‐1,73%

1.251.796
150.068
313
1.194
42.071
8.666
19.927
140.441
3.626.771

4,89%
0,59%
0,00%
0,00%
0,16%
0,03%
0,08%
0,55%
14,18%

1.218.953
13.136
‐
320
5.746
2.895
13.100
101.200
4.973.091

4,18%
0,05%
‐
0,00%
0,02%
0,01%
0,04%
0,35%
17,06%

2,69%
1042,42%
‐
273,13%
632,18%
199,34%
52,11%
38,78%
‐27,07%

5.785
3.916.928
3.067.946
13.068
219.591
24.073
11.799.185
38.599
203.869
76.641
6.887
3.286
19.375.858
23.002.629

0,02%
15,31%
11,99%
0,05%
0,86%
0,09%
46,12%
0,15%
0,80%
0,30%
0,03%
0,01%
75,74%
89,92%

6.638
4.660.403
3.966.521
24.623
246.144
24.153
11.696.128
26.180
93.313
75.236
‐
4.468
20.823.807
25.796.898

0,02%
15,99%
13,61%
0,08%
0,84%
0,08%
40,13%
0,09%
0,32%
0,26%
‐
0,02%
71,45%
88,51%

‐12,85%
‐15,95%
‐22,65%
‐46,93%
‐10,79%
‐0,33%
0,88%
47,44%
118,48%
1,87%
‐
‐26,45%
‐6,95%
‐10,83%

3.351.958
515.961
‐
‐1.140.852
409.133
3.136.200

13,10%
2,02%
‐
‐4,46%
‐
12,26%

3.351.958
515.961
743.976
‐1.140.852
‐
3.471.043

11,50%
1,77%
2,55%
‐3,91%
‐
11,91%

0,00%
0,00%
‐
0,00%
‐
‐9,65%

‐556.945
2.579.255

‐2,18%
10,08%

‐122.407
3.348.636

‐0,42%
11,49%

354,99%
‐22,98%
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Total do passivo e patrimônio líquido

25.581.884

29.145.534

‐12,23%

Os Diretores da Companhia comentam abaixo as principais variações nas contas do passivo e
patrimônio líquido dos balanços patrimoniais consolidados da Companhia em 31 de dezembro
de 2016 e 31 de dezembro de 2014.
Passivo Circulante
O passivo circulante apresentou uma redução de R$1.346,3 milhões, ou 27,0%, passando de
R$4.973 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$3.626,7 milhões em 31 de dezembro de
2016. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos seguintes fatores: (a) redução em
fornecedores de R$223,3 milhões; (b) redução de R$ 752,1 milhões referente a debêntures;
(c) redução de R$ 629,2 milhões referente a empréstimos e financiamentos; (d) aumento de
R$19,1 milhões em obrigações com empregados e administradores; e (e) aumento de R$32,8
milhões referente a concessão de serviços públicos. Conforme explicado abaixo:
Fornecedores
O saldo de Fornecedores passou de R$478,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$254,7 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$223,7 milhões, ou 46,7%. Essa redução ocorreu principalmente devido aos seguintes fatores: (a) Redução de R$
137,6 milhões referente à baixa do saldo da LAMSAC, após a sua alienação; e (b) redução de
R$ 49,9 milhões no METROBARRA devido ao pagamento das parcelas em aberto pela aquisição
dos trens; e (c) redução de R$ 18,9 milhões no MetrôRio.
Debêntures
As debêntures passaram de R$983,8 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$231,7
milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$752,0 milhões, ou 76,4%.
Essa redução ocorreu, principalmente, devido ao pagamento de R$ 600 milhões em
debêntures do METROBARRA.
Empréstimo e financiamentos
Os empréstimo e financiamentos passaram de R$1.966,9 milhões em 31 de dezembro de 2015
para R$1.337,6 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$629,2
milhões, ou 31,9%. Essa redução ocorreu, principalmente, devido à reclassificação para o não
circulante das debêntures da CART devido ao reestabelecimento das cláusulas restritivas no
segundo trimestre de 2016, além de outras quitações no MetrôRio.
Concessão de serviço público
A concessão de serviço público passou de R$1.218,9 milhões em 31 de dezembro de 2015
para R$1.251,7 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, um aumento de R$32,8
milhões, ou 2,69%. Referida variação ocorreu em razão da atualização da outorga de GRU.
Passivo Não Circulante
O passivo não circulante apresentou uma redução de R$1.447,9 milhões, ou 7,0%, passando
de R$20.823,2 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$19.375,8 milhões em 31 de
dezembro de 2016. Essa redução ocorreu em razão dos seguintes fatores: (a) redução de
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R$898,6 milhões no saldo de debêntures; e (b) redução de R$ 743,5 milhões no saldo de
empréstimos e financiamentos, conforme explicado abaixo:
Empréstimo e financiamentos
Os empréstimo e financiamentos passaram de R$4.660,4 milhões em 31 de dezembro de 2015
para R$3.916,9 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$743,4
milhões, ou -15,9%. Essa redução ocorreu principalmente em razão dos seguintes fatores: (a)
baixa das dívidas da LAMSAC no montante aproximado de R$ 1.388,0 milhões após a venda da
Concessionária; e (b) reclassificação das dívidas da CART para o longo prazo devido o
restabelecimento das cláusulas restritivas que havia sido quebrada em 2015.
Debêntures
As debêntures passaram de R$4.660,4 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$3.916,9
milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$898,5 milhões, ou -22,6%.
Essa redução ocorreu em razão dos seguintes fatores: (a) resgate antecipado das debêntures
da Invepar no montante de aproximadamente R$ 2.059,4 milhões; e (b) captação de R$ 932,9
milhões no METROBARRA.
Patrimônio Líquido
O saldo de patrimônio líquido passou de R$3.348,6 milhões em 31 de dezembro de 2015 para
R$2.579,2 milhões em 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma redução de R$769,3 milhões
ou 23,0%. Essa redução ocorreu principalmente em razão da baixa do ajuste acumulado de
conversão, após a venda da LAMSAC, no montante de R$ 744,0 milhões.
Comparação dos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2014
A tabela abaixo indica as contas do ativo dos balanços patrimoniais consolidados da
Companhia em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014.

2015
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Instrumento financeiro derivativo
Outros
Não circulante
Aplicações financeiras
Contas a receber
Impostos a recuperar
Impostos diferidos ativos

A.V.%

2014

A.V.%

2015/2014
Var. (%)

212.802
436.408
293.310
56.590
75.576
32.318
56.148
14.514
1.177.666

0,73%
1,50%
1,01%
0,19%
0,26%
0,11%
0,19%
0,05%
4,04%

341.489
921.013
255.790
43.368
48.253
33.551
16.627
7.827
1.667.918

1,29%
3,49%
0,97%
0,16%
0,18%
0,13%
0,06%
0,03%
6,32%

‐37,68%
‐52,62%
14,67%
30,49%
56,62%
‐3,68%
237,69%
85,44%
‐29,39%

173.048
22.596
521.341
199.677

0,59%
0,08%
1,79%
0,68%

148.589
22.335
175.569
198.415

0,56%
0,08%
0,67%
0,75%

16,46%
1,17%
196,94%
0,64%
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Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível

68.585
30.293
2.694
354.418
1.025.512
25.578.838
27.977.002

0,24%
0,10%
0,01%
1,22%
3,52%
87,73%
95,96%

59.385
‐
871
247.586
529.663
23.349.622
24.732.035

0,22%
‐
0,00%
0,94%
2,01%
88,45%
93,68%

15,49%
‐
209,30%
43,15%
93,62%
9,55%
13,12%

Total do ativo

29.154.668

100,00%

26.399.953

100,00%

10,43%

Os Diretores comentam abaixo as principais variações nas contas do ativo dos balanços
patrimoniais consolidados da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de
2014.
Ativo Circulante
O ativo circulante apresentou uma redução de R$490,3 milhões, ou -29,4%, passando de
R$1.667,9 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$1.177,7 milhões em 31 de dezembro
de 2015. Essa redução é decorrente principalmente dos seguintes fatores: (1) redução de
R$128,7 milhões no saldo de caixa e equivalente de caixa; e (2) redução de R$484,6 milhões
em aplicações financeiras.
Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa passaram de R$341,5 milhões em 31 de dezembro de 2014
para R$212,8 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma redução de R$128,7
milhões, ou -37,7%. Essa redução foi gerada principalmente pelos seguintes eventos: (a)
captações de empréstimos e debêntures, líquidos de pagamentos no montante de R$1.031,0
milhões; (b) caixa gerado pelas atividades operacionais das controladas e coligadas de
R$809,3 milhões; (d) Concessão/pagamento da Outorga Fixa de R$1.016,7 milhões ; e (e)
investimentos em imobilizado e intangível em R$1.600,1 milhões.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras passaram de R$921,0 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$436,4 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma redução de R$484,6 milhões, ou 52,6%, principalmente em função dos investimentos e amortizações de empréstimos
realizados por cada controlada.
Contas a receber
As contas a receber passaram de R$255,8 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$293,3
milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$37,5 milhões, ou 14,7%.
Referida variação ocorreu devido ao início da cobrança de pedágio na Via 040 (pelo sistema de
AVI).
Estoques
Os estoques passaram de R$43,4 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$56,6 milhões
em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma variação de R$13,2 milhões, ou 30,5%. O aumento
ocorreu devido aos seguintes fatores: (a) aumento de R$ 10,1 milhões no MetrôRio devido a
decisão da Cia. em manter seu estoque em patamares mais elevados em virtude de
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expectativa no aumento da demanda e consequente aumento das manutenções e (b) aumento
de R$1,5 milhões na Via 040 referente a estoque de matéria prima para as obras que a
empresa tem de cumprir referentes ao PER
Impostos a recuperar
Os impostos a recuperar passaram de R$48,2 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$75,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma variação de R$27,3 milhões ou
56,6 %. O aumento ocorreu em razão dos seguintes fatores: (a) Aumento de impostos a
recuperar no MetrôRio de R$7,7 milhões decorrente da destinação de JCP no terceiro trimestre
de 2015; e (b) Aumento de R$ 21,0 milhões na LAMSAC proveniente de IGV (Imposto General
a las Ventas).
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante apresentou um aumento de R$3.245,0 milhões, ou 13,1%, passando de
R$24.732,0 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$27.977,0 milhões em 31 de
dezembro de 2015. Esse aumento é decorrente principalmente do (a) aumento de R$24,5
milhões no saldo de aplicações financeiras; (b) aumento de R$345,8 milhões em impostos a
recuperar, (c) aumento de R$ 31,0 milhões em partes relacionadas ativas; (d) aumento de
R$9,2 milhões em depósitos judiciais, (d) aumento de R$106,8 milhões em investimentos, (e)
aumento de R$495,8 milhões em imobilizado e (g) aumento de R$2.229,28 milhões em
intangível.
Aplicações Financeiras
As aplicações financeiras passaram de R$148,6 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$173,0 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$24,5 milhões, ou
16,5%. Referida variação ocorreu em razão principalmente ao aumento de R$ 20,0 milhões na
CART devido a constituição da conta reserva para pagamento de empréstimos do BNDES.
Impostos a recuperar
Os impostos a recuperar passaram de R$175.6 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$521,3 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma variação de R$345,8 milhões, ou
196,9%. O aumento ocorreu devido aos seguintes fatores: (a) aumento de R$ 104 milhões
referente a constituição de PIS/COFINS sobre ativo imobilizado de GRU e (b) aumento de
R$268 milhões em GRU referente a PIS sobre outorga fixa.
Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais passaram de R$59,4 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$68,6
milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$9,2 milhões ou 15,5%. O
Aumento ocorreu principalmente na CART e no MetrôRio.
Investimentos
Os investimentos passaram de R$247,6 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$247,6
milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma variação de R$106,8 milhões ou 43,1%.
Esse aumento ocorreu em razão dos seguintes fatores: (a) Aportes na CBN de R$33,0 milhões;
(b) Aportes na Via Rio de R$59,2 milhões; e (c) Aportes no VLT de R$ 26,4 milhões.
Imobilizado
27

O imobilizado passou de R$529,7 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$529,7 milhões
em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma variação de R$1.0125,5 milhões ou 93,6%. Esse
aumento ocorreu em razão dos seguintes fatores: (a) Compra dos 15 trens do METROBARRA e
sistemas de sinalização; e (b) A adição de R$ 33 MM na Via 040 se-refere aos maquinários e
frota de veículos para atendimento do Programa de Exploração de Rodovias (PER).
Intangível
O intangível passou de R$23.349,6 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$25.578,8
milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma variação de R$2.229,2 milhões, ou 9,5%.
Esse aumento ocorreu devido aos seguintes fatores: (a) Aumento de R$ 661,0 milhões
referente a investimento e atualização/pagamento de outorga em GRU; (b) aumento de R$
569,0 milhões de Investimentos na Via 040; e (c) Investimento na LAMSAC no montante de
R$1.071,0 milhões de acordo com o contrato de concessão.
Total do ativo
O total do ativo passou de R$26.399,9 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$29.154,7
milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma variação de R$2.754,7 milhões, ou 10,4%.
Referida variação ocorreu principalmente em razão dos investimentos realizados pelas
controladas, que são contabilizados no ativo intangível.

A tabela abaixo indica as contas do passivo e patrimônio líquido dos balanços patrimoniais
consolidados da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014.

A.V.%

2014

A.V.%

2015/2014
Var. (%)

478.049
1.966.918
983.880
72.511
116.383
1.218.953
13.136
320
2.895
5.746
13.100
101.200
4.973.091

1,64%
6,75%
3,38%
0,25%
0,40%
4,18%
0,05%
0,00%
0,01%
0,02%
0,04%
0,35%
17,06%

323.217
175.203
774.629
43.633
97.330
1.180.013
12.654
‐
2.381
4.653
11.546
60.027
2.685.286

1,22%
0,66%
2,93%
0,17%
0,37%
4,47%
0,05%
‐
0,01%
0,02%
0,04%
0,23%
10,17%

47,90%
1022,65%
27,01%
66,18%
19,58%
3,30%
3,81%
‐
21,59%
23,49%
13,46%
68,59%
85,20%

4.660.403
3.966.521
24.623
246.144
24.153
11.696.128
26.180
93.313

15,99%
13,61%
0,08%
0,84%
0,08%
40,13%
0,09%
0,32%

5.534.335
2.506.133
4.407
166.717
24.119
10.903.848
19.296
88.949

20,96%
9,49%
0,02%
0,63%
0,09%
41,30%
0,07%
0,34%

‐15,79%
58,27%
458,72%
47,64%
0,14%
7,27%
35,68%
4,91%

2015
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Impostos a recolher
Obrigações com empregados e administradores
Concessão de serviço público
Adiantamentos de clientes
Provisão para manutenção
Instrumentos financeiros derivativos
Partes relacionadas
Receita diferida
Outros
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Impostos a recolher
Impostos diferidos passivos
Dividendos
Concessão de serviço público
Provisão para riscos
Receita diferida
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Provisão para manutenção
Outros
Total do passivo

75.236
11.106
20.823.807
25.796.898

0,26%
0,04%
71,45%
88,51%

61.445
8.290
19.317.539
22.002.825

0,23%
0,03%
73,17%
83,34%

22,44%
33,97%
7,80%
17,24%

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ajuste acumulado de conversão
Prejuízo acumulado

3.351.958
515.961
743.976
(1.140.852)

11,50%
1,77%
2,55%
‐3,91%

3.351.958
432.539
287.666
(184.669)

12,70%
1,64%
1,09%
‐0,70%

0,00%
19,29%
158,62%
517,78%

3.471.043

11,91%

3.887.494

14,73%

‐10,71%

Participação dos não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

(122.407)
3.348.636

‐0,42%

509.634

1,93%

‐124,02%

11,49%

4.397.128

16,66%

‐23,84%

29.145.534

100,00%

26.399.953

100,00%

10,40%

Os Diretores da Companhia comentam abaixo as principais variações nas contas do passivo e
patrimônio líquido dos balanços patrimoniais consolidados da Companhia em 31 de dezembro
de 2015 e 31 de dezembro de 2014.
Passivo Circulante
O passivo circulante apresentou um aumento de R$2.287,8 milhões, ou 85,2%, passando de
R$2.685,3 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$4.973,1 milhões em 31 de dezembro
de 2015. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos seguintes fatores: (a) aumento em
fornecedores de R$154,8 milhões; (b) aumento de R$ 209,3 milhões referente a debêntures;
(c) aumento de R$1.791,7 referente a empréstimos e financiamentos; (d) aumento de R$19,1
milhões em obrigações com empregados e administradores; e (e) aumento de R$38,9
referente a concessão de serviços públicos.
Fornecedores
O saldo de Fornecedores passou de R$323,2 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$478,0 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$154,8 milhões, ou
47,9%. Esse aumento ocorreu principalmente devido aos seguintes fatores: (a) Aumento de
R$ 38,0 milhões referente LAMSAC devido aos investimentos realizados na concessionária (b)
início das operações da Via 040 que impactou o saldo de fornecedor em R$25,0 milhões; e (c)
Aumento de R$ 15 milhões na CART devido aos investimentos realizados (obras).
Debêntures
As debêntures passaram de R$774,6 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$983,9
milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$209,3 milhões, ou 27,0%.
Esse aumento ocorreu, principalmente, devido à reclassificação para circulante das debêntures
do MetrôRio devido ao vencimento em junho de 2016.
Obrigações com empregados e administradores
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As Obrigações com empregados e administradores passaram de R$97,3 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$116,4 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento
de R$19,1 milhões ou 19,6%. Esse aumento ocorreu em razão dos seguintes fatores: (a) na
LAMSAC houve um aumento de R$4,4 milhões que ocorreu devido ao aumento do número de
funcionários, em decorrência dos términos de obras na rodovia; (b) aumento de R$2,6 milhões
em GRU devido a inauguração do terminal 3 e consequente aumento de funcionários e
participação nos lucros; (c) R$5,3 milhões devido ao início da operação na Via 040 e (d)
aumento de R$ 4,4 na Invepar (Holding) devido a aumento de salário em decorrência de
dissidio coletivo.
Empréstimo e financiamentos
Os empréstimo e financiamentos passaram de R$175,2 milhões em 31 de dezembro de 2014
para R$1.966,9 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$ 1.791,7
milhões, ou 1022,7%. Esse aumento ocorreu principalmente em razão dos seguintes fatores:
(a) reclassificação para o curto prazo do empréstimo junto ao BNDES na Via 040 em R$ 775,5
milhões, cujo vencimento está para março de 2016; (b) aumento no curto prazo da LAMSAC
em R$141,9 milhões referente a bonds com vencimento em março de 2016; (c) aumento no
curto prazo do MetrôRio em R$150,1 milhões referente a capital de giro com vencimento em
março de 2016; e (d) reclassificação de R$ 741,3 milhões para o curto prazo referentes ao
empréstimo da CART junto ao BNDES devido ao descumprimento de cláusula restritiva.
Concessão de serviço público
A concessão de serviço público passou de R$1.180,0 milhões em 31 de dezembro de 2014
para R$1.219,0 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$38,9
milhões, ou 3,3%. Referida variação ocorreu em razão da atualização da outorga de GRU.
Passivo Não Circulante
O passivo não circulante apresentou um aumento de R$1.506,3 milhões, ou 7,8%, passando
de R$19.317,5 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$20.823,8 milhões em 31 de
dezembro de 2015. Esse aumento ocorreu em razão dos seguintes fatores: (a) aumento de
R$1.460,4 milhões no saldo de debêntures; (b) aumento de R$79,4 milhões em impostos
diferidos, (c) aumento de R$792,3 milhões em concessões de serviços públicos e (d) aumento
de R$18,5 milhões em provisão para manutenção, conforme explicado abaixo:
Debêntures
As debêntures passaram de R$2.506,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$3.966,5
milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$1.460,4 milhões, ou 58,3%.
Esse aumento ocorreu devido em razão dos seguintes fatores: (a) emissão de debêntures no
montante de R$2.000,0 milhões na Invepar outubro de 2015. Esse aumento foi impactado pela
classificação das debêntures do METROBARRA para o circulante devido ao prazo de vencimento
em março de 2016.
Impostos diferidos
Os impostos diferidos passaram de R$166,7 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$246,1 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$79,4 milhões, ou
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47,6%. Esse aumento correu em razão da variação do prejuízo fiscal/base negativa apurados
por GRU no montante de R$50,4 milhões e na LAMSAC em R$27,1 milhões.
Concessão de serviço público
A concessão de serviço público passou de R$10.903,8 milhões em 31 de dezembro de 2014
para R$11.696,1 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$792,3
milhões, ou 7,3%. Esse aumento ocorreu, principalmente, na outorga de GRU no total de R$
759,5 milhões.
Provisão para manutenção
A provisão para manutenção passou de R$61,4 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$75,2 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, um aumento de R$13,8 milhões, ou
22,4%. Esse aumento ocorreu devido aos seguintes fatores: (a)aumento de provisão para
manutenção da Cart em R$22,8 milhões; e (b) redução de R$4,3 milhões na LAMSAC.
Patrimônio Líquido
O saldo de patrimônio líquido passou de R$ 4.397,1 milhões em 31 de dezembro de 2014 para
R$3.348,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, ou seja, uma redução de R$1.048,5 milhões
ou -23,8%. Essa redução ocorreu principalmente em razão do prejuízo do exercício de
R$1.715,6 milhões, incluindo a participação de não controladores.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
A tabela abaixo indica os fluxos de caixa das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014,
respectivamente.

Fluxo de caixa das atividades operacionais
.................................................
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos .............................
Fluxo de caixa nas atividades de
financiamento
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de
caixa

2016

2015

2014

2.175.778

1.876.063
(1.996.02
9)

1.199.719
(3.168.85
3)

(8.719)

899.162
(1.069.10
2)

1.391.172
(3.583.38
2)
(16.432)

(128.685)

Os Diretores da Companhia comentam abaixo as principais variações nas nos fluxos de caixa
das atividades operacionais, dos investimentos realizados e dos financiamentos das
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2016, 2015 e 2014.
Comparação das demonstrações dos fluxos de caixa nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro 2016 e 31 de dezembro de 2015:
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais aumentou 16,0%, ou R$299,7 milhões, que
passou de R$1.876,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$2.175,8 milhões em 31 de
dezembro de 2016. Esse aumento ocorreu, principalmente, em razão dos seguintes fatores:
(a) aumento do caixa gerado pelas atividades operacionais, impactado, principalmente, pelo
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lucro do exercício apurado em 2016; (b) aumento no pagamento dos fornecedores, impactado
especialmente pelo pagamento dos trens do METROBARRA; e (c) recebimento de
adiantamentos de clientes referente ao Duty Free em GRU.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos melhorou em 170%, ou R$3.387,2
milhões, passou de R$1.996,0 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$1.391,1 milhões
em 31 de dezembro de 2016. A variação ocorreu, principalmente, em razão do aumento de R$
3.477,4 milhões na rubrica de alienação de investimento, devido ao recebimento pela venda
das investidas LAMSAC e PEX Peru.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento aumentou 40.999%, ou R$3.574,6
milhões, passou de R$8.7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$3.583,3 milhões em 31
de dezembro de 2016. Essa variação ocorreu, principalmente, em razão dos seguintes fatores:
(a) redução na captação de empréstimos e debêntures, líquidos de R$2.734,4 milhões; e (b)
Aumento referente ao pagamento de empréstimos e debêntures de R$745,8 milhões
(principalmente pelo resgate antecipado das debêntures da Invepar).
Comparação das demonstrações dos fluxos de caixa nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro 2015 e 31 de dezembro de 2014:
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais aumentou 56,4%, ou R$676,3 milhões, que
passou de R$1.199,7 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$1.876 milhões em 31 de
dezembro de 2015. Esse aumento ocorreu, principalmente, em razão dos seguintes fatores:
(a) redução do caixa gerado pelas atividades operacionais, impactado, principalmente, pelo
prejuízo do exercício apurado em 2015; (b) aumento no pagamento dos fornecedores,
impactado especialmente pelo pagamento dos trens do METROBARRA; e (c) aumento no
pagamento de outorgas variáveis e concessão, especialmente impactado pela outorga variável
de GRU.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos reduziu em 37%, ou R$1.172,8
milhões, passou de R$3.168,8 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$1.996,0 milhões
em 31 de dezembro de 2015. A redução ocorreu, principalmente, em razão dos seguintes
fatores: (a) redução de investimentos no intangível de R$1.510,1 milhões devido a fatores
como a conclusão das obras do Terminal 3 em GRU e finalização de parte das obras da
LAMSAC, (2) Recebimento de caixa líquido provenientes de aplicações financeiras em 2015.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento aumentou em 101%, ou R$907,9
milhões, passou de R$899,2 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$8,7 milhões em 31
de dezembro de 2015. Essa redução ocorreu, principalmente, em razão dos seguintes fatores:
(a) redução na captação de empréstimos e debêntures, líquidos de R$490,6 milhões; e (b)
Aumento referente ao pagamento de empréstimos e debêntures de R$1.142,1 milhões
(principalmente Invepar).
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10.2 Comentários dos Diretores a respeito do resultado operacional e financeiro
a) Resultados das operações da Companhia:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita; ii. fatores que afetaram
materialmente os resultados operacionais
Os projetos implementados nos exercícios sociais encerrados em 2016, 2015 e 2014, com a
adoção de melhores práticas operacionais e o bom desempenho de tráfego, resultaram em um
maior desenvolvimento econômico-financeiro operacional das controladas e coligadas da
Companhia.
Em 2014, destacamos os seguintes eventos por segmento:
Rodovias: O tráfego consolidado em 2014 ultrapassou 243 milhões de Veículos Equivalentes
Pagantes (VEP), um crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior, influenciado
principalmente pelo: (i) início da cobrança de pedágio da CRA (adicionando 8,6 milhões de
VEPs); e (ii) aumento do tráfego da LAMSAC, CBN e CART (+27,0%, 9,9% e 4,9%,
respectivamente).
Mobilidade urbana: O MetrôRio transportou 228,2 milhões de passageiros em 2014, um
crescimento de 18,6% em relação a 2013. Esse aumento deveu-se, principalmente, à: (i)
inauguração da Estação Uruguai em 15 de março de 2014; (ii) a reabertura da Estação
General Osório que permaneceu fechada entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2013 devido
às obras da Linha 4; e (iii) mudanças viárias no centro da cidade do Rio de Janeiro, que
desestimularam a circulação e estacionamento de veículos particulares na região. Além disso,
em novembro, houve a interdição de parte da Av. Rio Branco, uma das principais avenidas do
centro do Rio de Janeiro, para as obras do VLT Carioca.
Aeroportos: Com a entrega do TPS 3 em GRU Airport, novas companhias aéreas e novos
destinos passaram a ser operados no aeroporto e novas frequências em rotas já existentes
também foram criadas. Com isso, o GRU Airport recebeu 9,9% a mais de passageiros no ano
de 2014 quando comparado com 2013 (39,5 milhões de passageiros em 2014 frente a 36
milhões registrados em 2013). Houve também um acréscimo de 7,2% nas movimentações de
aeronaves na comparação dos anos de 2014 com 2013.
Além disso, o aumento de área útil proporcionou um crescimento de 69,4% no número de
estabelecimentos comerciais no complexo aeroportuário.
Em 2015, destacamos os seguintes eventos por segmento:
Rodovias: O tráfego consolidado em 2015 ultrapassou 268 milhões de Veículos Equivalentes
Pagantes (VEP), um crescimento de 10,4% em relação ao ano anterior, influenciado
principalmente pelo: (i) início da cobrança de pedágio da Via 040 (adicionando 29,2 milhões de
VEPs); e (ii) aumento do tráfego da CLN e LAMSAC (+2,3% e 1,1%, respectivamente).
Mobilidade urbana: O MetrôRio transportou 233,5 milhões de passageiros em 2015, um
crescimento de 2,4% em relação a 2014. Esse aumento deveu-se, principalmente, à: (i)
inauguração da Estação Uruguai em 15 de março de 2014; e (ii) mudanças viárias no centro
da cidade do Rio de Janeiro, que desestimularam a circulação e estacionamento de veículos
particulares na região. Além disso, em novembro, houve a interdição de parte da Av. Rio
Branco, uma das principais avenidas do centro do Rio de Janeiro, para as obras do VLT
Carioca.
33

Aeroportos: Devido à retração econômica e volatilidade cambial, GRU reduziu 1,4% do PAX
total, chegando a 38,9 milhões em 2015 se comparado a 39,5 milhões em 2014.
Além disso, apresentou redução também no MTA total em 3,1% e redução de 22,5% em
cargas. A redução em cargas foi impactada pela migração da carga da TAM para terminal
próprio localizado dentro do aeroporto (sem impacto relevante no resultado financeiro, em
decorrência da receita de aluguel recebida).
Em 2016, destacamos os seguintes eventos por segmento:
Rodovias: O tráfego consolidado em 2016 ultrapassou 290 milhões de Veículos Equivalentes
Pagantes (VEP), um crescimento de 8,2% em relação ao ano anterior, influenciado
principalmente pelo: (i) operação integral da Via 040 (contribuindo com 21,5 milhões de
veículos leves e 44,6 milhões de pesados no total do grupo); e (ii) início da arrecadação da Via
Rio (gerando um aumento de 4,3 milhões no ano).
Mobilidade urbana: O MetrôRio transportou 245,7 milhões de passageiros em 2016, um
crescimento de 5,2% em relação a 2015. Esse aumento deveu-se, principalmente, à: (i)
fechamento da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro; e (ii) mudanças viárias no
centro da cidade do Rio de Janeiro, que desestimularam a circulação e estacionamento de
veículos particulares na região; e (iii) movimentações dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Em
jun/16 foi inaugurado o primeiro trecho do VLT contribuindo em 4,8 milhões de passageiros
transportados no acumulado do ano.
Aeroportos: Devido à retração econômica no Brasil, GRU reduziu 6,2% do tráfego de
passageiros, chegando a 36,6 milhões em 2016 se comparado a 39,0 milhões em 2015.
Além disso, apresentou redução também no MTA total em 9,2% e aumento de 1,7% em
cargas. O aumento em cargas foi influenciado principalmente pelos seguintes aspectos: (i)
aumento nas importações no segmento automotivo e farmacêutico; e (ii) mudança no critério
de cobrança onde passou a ser cobrado por utilização e não movimentação de carga.
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:
Os Diretores da Companhia entendem que os principais fatores que podem impactar os
resultados operacionais da Companhia são:
(i) Variação relevante da redução do PIB;
(ii) Variações na renda familiar;
(iii) Fatores climáticos; e
(iv) Crise econômica.
Como operadora de serviços de infraestrutura em segmentos diversificados e com grande
parte dos fluxos de caixa bastante previsíveis, os Diretores da Companhia entendem que os
riscos de exposição do grupo às conjunturas de mercado são reduzidos.
No segmento de rodovias existem dois principais fatores que influenciam o desempenho da
receita operacional bruta: i) tráfego, e; ii) reajuste das tarifas de pedágio.
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As tarifas de pedágio são reguladas pelo Poder Concedente e tem seus reajustes renegociados
anualmente, com a reposição de perdas pela inflação ou decorrentes de alteração na legislação
tributária.
Adicionalmente, os contratos de concessão preveem a manutenção de taxas internas de
retorno que garantem o seu reequilíbrio econômico e financeiro.
O “efeito calendário” também pode influenciar as receitas da Companhia em todos os
segmentos, pois reflete o efeito da quantidade de dias úteis e/ou feriados em um determinado
período de tempo com seu consequente reflexo no número de tráfego consolidado das
Concessionárias da Companhia.
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e
da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:
A inflação impacta o grupo Invepar principalmente através do custo de pessoal e energia
elétrica, além disso, a atualização das fontes de financiamentos.
A tarifa básica de pedágio aplicável é especificada no contrato de concessão e em geral é
reajustada anualmente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Com relação à taxa de câmbio e taxa de juros não há uma influência significativa sobre o
negócio do grupo.
A melhora do perfil da dívida com seu alongamento e a redução do custo financeiro, vai ao
encontro do objetivo corporativo de viabilizar estruturas de financiamento de projetos
adequadas ao perfil de investimento e de desempenho operacional dos projetos do portfolio da
Invepar.
10.3 Comentários dos diretores sobre efeitos relevantes abaixo que tenham causado
ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras e nos resultados
da Companhia:
a) Introdução ou alienação de segmento operacional:
Em fevereiro de 2012, a Companhia, por meio do consórcio formado por ela e pela Airports
Company South Africa SOC Limited (“ACSA”) venceu o leilão para administrar e operar o
Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O consórcio obteve o direito de
administrar o Aeroporto de Guarulhos por um período de 20 anos. Com a assinatura do
Contrato de Concessão, em junho de 2012, foi formada a Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A. (“GRUPAR”), com 51% das ações pertencentes ao consórcio, e
49% à Infraero. Da participação de 51% nas ações pela iniciativa privada, atualmente a
Companhia tem participação de 80% e a ACSA de 20%.
Em dezembro de 2012, a Invepar celebrou um Contrato de outorga de opções de compra e
venda de ações da Concessionária Rio Barra, responsável pela concessão da Linha 4 do metrô
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do Rio de Janeiro, consolidando-se como a única operadora de metrô do Estado do Rio de
Janeiro.
Em 18 de junho de 2013, a Companhia e a CRB firmaram um contrato para a locação do
material rodante, sistemas de sinalização e telecomunicações, embarcados de bordo,
gerenciamento e pré-operação (“Material Rodante e Sistemas”), de acordo com os termos,
condições e especificações previstas no Contrato de Concessão da Linha 4, que ligará a Zona
Sul à Barra da Tijuca.
No dia 01 de agosto de 2016 ocorreu o início da Operação Especial Olímpica na Linha 4 (trecho
General Osório 2 até Jardim Oceânico) para portadores de ingressos que possuíam o Cartão
Olímpico, atletas, organizadores e imprensa oficial dos Jogos Olímpicos. Em 19 de setembro de
2016 entrou em operação.
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:
Em maio de 2013, a Companhia, por meio do Consórcio VLT Carioca, formado pela ela, Actua
Assessoria S.A., Odebrecht TransPort S.A., RIOPAR Participações S.A., Benito Roggio
Transporte S.A. e RATP do Brasil Operações, Participações e Prestações de Serviços para
Transporte Ltda., venceu a concorrência para a construção, operação e manutenção do
sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (“VLT”), por um período de 25 anos, expandindo a
presença da Invepar no segmento de Mobilidade Urbana.
Os Diretores da Companhia entendem entende que a conclusão desses negócios representou a
concretização de mais uma etapa do planejamento estratégico da Companhia, visando o
crescimento qualificado e agregação de valor aos acionistas.
No dia 5 de junho foi inaugurado o primeiro trecho do VLT que compreende 18 km entre a
Rodoviária e o Aeroporto Santos Dumont, ambos no Centro.
Em dezembro de 2013, a Invepar sagrou-se vitoriosa no leilão da concessão da rodovia BR040/DF/GO/MG, ao propor o menor valor de tarifa básica de pedágio de R$ 3,22528. A
concessão tem um prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período. O trecho
concessionado liga a cidade de Brasília a Juiz de Fora (MG) e possui extensão total de 936,8
km, dos quais 8,4 Km estão inseridos no Distrito Federal, 157,3 Km em Goiás e 771,1 km em
Minas Gerais. Ao todo, 702 km serão duplicados nos próximos 5 anos. A concessão abrange 38
munícipios, numa região com mais de 8 milhões de habitantes.
Em outubro de 2014, a Via 040 iniciou as atividades de operação da rodovia e atendimento ao
usuário, disponibilizando socorro mecânico, atendimento médico de emergência, inspeção de
tráfego, sistema de combate a incêndios e apreensão de animais. Foram abertos 21 postos de
atendimento, além da disponibilização de um aplicativo mobile para os usuários.
Em julho de 2015 a Via 040 iniciou a cobrança de pedágio em 9 das 11 praças de pedágio após
cumprir as exigências de investimentos estipulados no Programa da Exploração de Rodovia
(PER) e em agosto de 2015 iniciou a cobrança nas outras 2 praças de pedágio restantes.
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Em outubro de 2014, foi criada a PEX Peru, empresa de pagamento automático de pedágio,
que será responsável pelo serviço na LAMSAC.
Em outubro de 2015 foi concluída a alienação de 10% das ações de GRUPAR para a ACSA pelo
valor de R$ 92,4 milhões. A operação gerou um ganho de R$ 83 milhões.
Em 20 de dezembro de 2016 a Companhia concluiu a alienação da totalidade das ações de
emissão da Línea Amarilla S.A.C. (“LAMSAC”), de titularidade da subsidiária integral da
Invepar Linea Amarilla Brasil Participações S.A. (“LAMBRA”) pelo valor nominal referenciado a
31/12/2015 de s/ 3.698.500.000,00 e a alienação da totalidade das participações societárias
direta e indireta da Companhia PEX Peru S.A.C. (“PEX Peru”), pelo valor nominal referenciado
a 31/12/2015 (“Preliminary Purchase Price”) s/ 37.300.000,00 para a Vinci Highways S.A.S..
c) Eventos ou operações não usuais:
Com o objetivo de focar nas suas concessões, no dia 7 de novembro de 2016 a Invepar decidiu
descontinuar as operações da PEX S.A, Passe Expresso (empresa de pagamento automático de
pedágio).
Em 10 de dezembro de 2016, a PEX S.A. encerrou suas atividades. A partir desta data, os
tag’s, dispositivos eletrônicos concedidos pela Companhia, deixaram de ser válidos em todo
território nacional.
Em 20 de dezembro de 2016, a Companhia concluiu a alienação da totalidade das ações de
emissão da Línea Amarilla S.A.C. (“LAMSAC”) e a alienação da totalidade das participações
societárias direta e indireta da Companhia PEX Peru S.A.C. (“PEX Peru”), para a Vinci
Highways S.A.S.

10.4 Comentários dos diretores sobre
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis:
No exercício de 2016 e 2015 não houve mudança de prática significativa nas práticas
contábeis.
10.5 Comentários dos Diretores a respeito das políticas contábeis críticas
A preparação das demonstrações financeiras da Controladora e consolidado requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo
ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
Estimativas e premissas
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
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Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é
baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado
no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os
próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a
base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à
taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos
recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de
extrapolação.
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao
valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o aspecto de relacionamentos de
negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos
instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas
adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na despesa
de impostos já registrada. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como
experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos
tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições
vigentes no respectivo domicílio da companhia.
Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros
tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não
puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo
o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles
praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado
nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui
considerações sobre os dados utilizados, como por exemplo: risco de liquidez, risco de crédito
e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo
apresentado dos instrumentos financeiros.
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de
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prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

Provisão para manutenção
As controladas provisionam, quando aplicável, os gastos com manutenção pelo desgaste
derivado do uso da infraestrutura, com base na melhor estimativa para liquidar a obrigação
presente na data do balanço, em contrapartida de despesa do período para manutenção.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia e suas controladas
revisam suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no
seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.
arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
ii.
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
iii.
contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
iv.
contratos de construção não terminada
v.
contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Os Diretores da Companhia informam que a Companhia não possui ativos e passivos que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items).
b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Os Diretores da Companhia informam que não há itens da Companhia que não estejam
evidenciados em suas Demonstrações Financeiras.
10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor:
Os Diretores da Companhia informam que não há itens da Companhia que não estejam
evidenciados em suas Demonstrações Financeiras.
b) Natureza e o propósito da operação:
Os Diretores da Companhia informam que não há itens da Companhia que não estejam
evidenciados em suas Demonstrações Financeiras.
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c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor
em decorrência da operação:
Os Diretores da Companhia informam que não há itens da Companhia que não estejam
evidenciados em suas Demonstrações Financeiras.
10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a) Investimentos, incluindo:
i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
RODOVIAS
LAMSAC: Em dezembro de 2015 foi concluída a construção do túnel de 2 km sob o rio Rímac e
dos 12 viadutos projetados que estava previsto para o segundo semestre de 2015.
A LAMSAC ultrapassou a marca de 1.000 famílias reassentadas (de um total de 1.300) e
concluiu a construção da passarela Ramiro Prialé.
Assinatura da Ata de Acordo no 03 – Trato Direto pela LAMSAC e a MML mediante a qual as
partes formalizaram as premissas para dar solução às controvérsias referentes ao
cumprimento do contrato (perda de receita, maiores custos de desapropriação, maiores custos
para execução das obras e ampliação de prazo).
Em 20 de dezembro de 2016, a Companhia concluiu a alienação da totalidade das ações da
LAMSAC para a Vinci Highways S.A.S..
CLN: Obras de restauração e finalização das obras de duplicação da última etapa do Trecho
Itacimirim - Praia do Forte e Ponte sobre Rio Pojuca.
CART: (i) continuação das obras de duplicação de via – mais de 80 km concluídos no 5º ano da
concessão; e (ii) implantação de melhorias na via como as obras no “Trevão de Ourinhos”,
recuperação de mais de 206 pontos de erosão e restauração de 209 km de pista simples ao
longo do trecho sob concessão entre outras ações.
Via 040: Em 2014, houve inicio da operação e os investimentos em duplicação da Via 040,
concessionária responsável pela gestão dos 936,8 quilômetros da BR-040 entre Brasília (DF) e
Juiz de Fora (MG), onde motoristas e passageiros já têm à disposição socorro mecânico,
atendimento médico de emergência, inspeção de tráfego, sistema de combate a incêndios e
apreensão de animais. Também foram abertos 21 postos de atendimento instalados, em
média, a cada 45 quilômetros do trecho sob concessão.
Após cumprimento dos dispostos no PER, a via 040 iniciou a cobrança de pedágio em julho de
2015.
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O total dos investimentos em rodovias efetuados em 2016, 2015 e 2014 foi de R$ 343,7
milhões, R$ 1.313,9 milhões e R$1.374,6 milhões respectivamente.
MOBILIDADE URBANA
MetrôRio: (i) entrada em operação dos 19 novos trens adquiridos, que possibilitaram a
expansão da capacidade em mais de 60%, totalizando 49 trens com 294 carros; (ii)
construção da Estação Uruguai (inaugurada em 15 de março de 2014); (iii) implantação de
novas subestações retificadoras de energia nas Estações e no Centro de Manutenção com
previsão de conclusão no 2º trimestre de 2014, e (iv) construção de novo estacionamento de
trens.
Inauguração da estação Uruguai em março de 2014. Investimento realizado pelo MetrôRio
conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. Localizada no bairro da Tijuca, é a 36ª
estação do metrô do Rio de Janeiro, adicionando 1,1km de extensão na Linha 1. A estação tem
mais de 7 mil m² de área construída, contando com 5 pontos de acesso e cerca de 36 mil
passageiros por dia útil.
MetrôBarra: (i) acompanhamento e gerenciamento do projeto linha 4 e (ii) locação de 15 trens
com 90 vagões no total para as operações na Linha 4.
Em 18 de junho de 2013, a Companhia e a CRB firmaram um contrato para a locação do
material rodante, sistemas de sinalização e telecomunicações, embarcados de bordo,
gerenciamento e pré-operação (“Material Rodante e Sistemas”), de acordo com os termos,
condições e especificações previstas no Contrato de Concessão da Linha 4.
No dia 01 de agosto de 2016 ocorreu o início da Operação Especial Olímpica na Linha 4 (trecho
General Osório 2 até Jardim Oceânico) para portadores de ingressos que possuíam o Cartão
Olímpico, atletas, organizadores e imprensa oficial dos Jogos Olímpicos. Em 19 de setembro de
2016 entrou em operação. A Linha 4 tem a extensão de 16 km e liga o Jardim Oceânico, na
Barra da Tijuca (Zona Oeste), à Estação General Osório, em Ipanema (Zona Sul).
O total dos investimentos em mobilidade urbana efetuados em 2016, 2015 e 2014 foi de R$
226,4 milhões, R$840,6 milhões e $467,2 milhões respectivamente.
AEROPORTOS
GRU Airport:
A inauguração em maio de 2014 do Terminal de Passageiros 3 (TPS3) . Com 192 mil m², área
maior que as dos Terminais 1, 2 e 4 somadas, o TPS 3 possui capacidade inicial para 12
milhões de passageiros por ano, dedicado para voos internacionais, além de uma
infraestrutura que dispõe de: terminal de ônibus, esteiras de locomoção entre os terminais,
área de varejo com lojas de grifes nacionais e internacionais e restaurantes
O total dos investimentos em aeroportos efetuados em 2016, 2015 e 2014 foi de R$139,7
milhões, R$274,7 milhões e R$1.816,9 milhões respectivamente.
ii. Fontes de financiamento dos nossos investimentos
As fontes de financiamento da Companhia consistem em aportes de capital pelos acionistas da
Companhia e empréstimos, preferencialmente os de longo prazo, além da emissão de valores
mobiliários no mercado local representativos de dívidas.
iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
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Os Diretores destacam que não há desinvestimentos relevantes em andamento nem previstos.
b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.
Os Diretores da Companhia informam que a Companhia não realiza aquisição de plantas,
equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a sua
capacidade produtiva.
c) novos produtos e serviços, indicando:
Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Montantes totais gastos por nós em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Os Diretores da Companhia informam que a Companhia não possui projetos dessa natureza
em andamento.
10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
Os Diretores da Companhia informam que todas as informações relevantes e pertinentes a
este tópico foram divulgadas acima, não existindo outros fatores que influenciam o
desempenho operacional da Companhia.

(b) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31.12.2016 (ANEXO 9-1-II DA
INSTRUÇÃO CVM 481/09)
As informações do Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09 seguem abaixo.
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(c) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO FISCAL. (ITENS 12.05 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA):
12.5.a-l/12.6. MEMBROS INDICADOS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA:
(i) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Nome

Renato
Proença Lopes

Data de
nascimento

Profissão

05/05/1971

Bancário e
Economiário

Membro independente
Não

Nome

Arnaldo José
Vollet

Nome

Cargo
Eletivo
Ocupado
126.854.998
Membro
-30
Titular
Nº de Mandatos
Consecutivos
CPF ou
Passaporte

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

0

Data de
nascimento

Profissão

CPF ou
Passaporte

Cargo
Eletivo
Ocupado

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

27/02/1949

Bancário e
Economiário

375.560.618
- 68

Membro
Titular

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

Membro independente

Nº de Mandatos
Consecutivos

Não

0

Data de
nascimento

Profissão

CPF ou
Passaporte

Cargo
Eletivo
Ocupado
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30/06/1984
Jorge Ricardo
de Carvalho
Nobre

(ii)

Administrad
or de
Empresas

101.020.807
-12

Membro
Suplente

Membro independente

Nº de Mandatos
Consecutivos

Não

0

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

CONSELHO FISCAL:

Nome

Maria Paula
Soares Aranha

Data de
nascimento

Profissão

08/02/1957

Administra
dora

Membro independente
Não

Nome

Edison Carlos
Fernandes

Cargo
Eletivo
Ocupado
035.859.048
Membro
- 58
Titular
Nº de Mandatos
Consecutivos
CPF ou
Passaporte

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

1

Data de
nascimento

Profissão

CPF ou
Passaporte

Cargo
Eletivo
Ocupado

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

24/08/1971

Advogado

163.854.428
-02

Membro
Titular

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

Membro independente

Nº de Mandatos
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Consecutivos

Não

Nome

Tiago de
Cerqueira
Souza

0

Data de
nascimento

Profissão

21/11/1982

administrad
or

Membro independente
Não

Nome

Luiz Henrique
Müller

Data de
nascimento

Profissão

19/09/1959

Economista

Membro independente

Data de
nascimento

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

0
Cargo
Eletivo
Ocupado
268.601.800
Membro
-30
Titular
Nº de Mandatos
Consecutivos
CPF ou
Passaporte

51

Não

Nome

Cargo
Eletivo
Ocupado
008.182.205Membro
70
Titular
Nº de Mandatos
Consecutivos

CPF ou
Passaporte

Profissão

CPF ou
Passaporte

Cargo
Eletivo
Ocupado

1

O Sr. Luiz Hennrique Muller foi eleito para o cargo de membro suplente em 5 mandatos consecutivos e durante o último mandato assumiu como membro titular em substituição
ao Sr. Antonio Luiz Fermino em 10/06/2016
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25/12/1964

Sidney Passeri

Nome

Dulcídio
Lavoisier de
Oliveira Peres

Bancário e
Economiári
o

Fabiano
Nogueira Alves

Membro
Suplente

Membro independente

Nº de Mandatos
Consecutivos

Não

1

Data de
nascimento

Profissão

19/01/1973

Contador

Membro independente
Não

Nome

053.894.718
- 73

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros
Cargos

Eleito pelo
Acionista
Controlador

28/04/2017

28/04/2017

AGO 2018

Não

Sim

0

Data de
nascimento

Profissão

04/12/1984

Gestor
Financeiro

Membro independente
Não

Cargo
Eletivo
Ocupado
018.694.247
Membro
-86
Suplente
Nº de Mandatos
Consecutivos
CPF ou
Passaporte

28/04/2017

Cargo
Eletivo
Ocupado
068.012.386
Membro
-55
Suplente
Nº de Mandatos
Consecutivos
CPF ou
Passaporte

0

12.5.m CURRÍCULOS E OUTRAS INFORMAÇÕES DOS MEMBROS INDICADOS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E O
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA:
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Renato Proença Lopes- Membro Titular do Conselho de Administração
Bacharel em Tecnologia em Construção Civil pela Universidade Mackenzie-SP (1989/1992). Possui pós-graduação em Administração pela
Universidade Paulista – UNIP (1997/1998) e MBA em Gestão de Negócios de Atacado pela FIPECAFI - Universidade de São Paulo – USP
(2002/2003). Ingressou no Banco do Brasil em 1992 e, nos últimos anos, ocupou os cargos de Gerente Adjunto em Nova Iorque (2013/ 2015),
Diretor Presidente nos EUA (2013/ 2015), Gerente Executivo Diretoria Comercial (2010/ 2013) e Gerente Geral Corporate (2006/ 2010) do
Banco do Brasil. Participou do desenvolvimento inicial da integração e prospecção de negócios envolvendo a carteira do pilar atacado do Banco
do Brasil e do Banco Patagônia – Argentina (2010). Em junho de 2015, o Sr. Renato foi nomeado Diretor de Participações da PREVI (Caixa de
Previdência dos funcionários do Banco do Brasil), cargo que ocupa até o momento.

Arnaldo José Vollet - Membro Titular do Conselho de Administração
Graduado em Matemática pela USP (1971/1975). Possui MBA em Finanças pelo IBMEC RJ (1989/1992) e em Altos Executivos pela FGV RJ (
Abr. 1996/ Jun. 1996). Foi Diretor-Executivo da BB-DTVM (2002/2009), Gerente Executivo da GEROF (1994/2000), Chefe dos CESECs Ramos e
Andaraí-RJ (1990/1992). Atuou também como Diretor Financeiro da COELBA-BA (2000/2002), Conselheiro Fiscal na CELPE-PE (2004/2009),
Membro Titular do Conselho Fiscal da VALE (2011/2015), Membro Suplente do Conselho de Administração da CEMIG - Cia. Energética de Minas
Gerais (2003/2004) e Conselheiro de Administração da Guaraniana - atual NEOENERGIA - ( Jul 2002/Abr 2003) . Atualmente ocupa o cargo de
Membro Titular do Comitê de Auditoria da CEF- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (desde 2013) e Membro Titular do Conselho de Administração da
CPFL ENERGIA (desde 2016).
Jorge Ricardo de Carvalho Nobre - Membro Suplente do Conselho de Administração
Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília (UnB) e MBA em Finança pelo IBMEC. Atualmente cursando LLM em
Direito Empresarial pela FGV. Mais de nove anos de experiência no mercado financeiro tendo atuado na análise de diversos setores de alto
crescimento da economia, sendo corresponsável por gestão de carteiras de ações, totalizando cerca de R$ 600 milhões. Atualmente coordena a
área de Desenvolvimento de Negócios da FUNCEF, tendo participado na estruturação de diversos projetos de Fusões & Aquisições envolvendo
cifras acima de R$ 1,0 bilhão, tendo se destacado no segmento de logística e infraestrutura.

CONSELHO FISCAL:
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Maria Paula Soares Aranha – Membro Titular do Conselho Fiscal
Graduada em Administração de Empresas pela FGV – Fundação Getúlio Vargas (1977/81), com Pós-Graduação em Finanças pela FGV –
Fundação Getúlio Vargas (Fev1989/ Dez 1989). Mestre em Controladoria e Ciências Contábeis pela USP – Universidade de São Paulo
(1998/1999), e MBA em Controller pela USP – Universidade de São Paulo (1996/1997). Atualmente Coordenadora do Comitê de Auditoria
Estatutário da Fibria Celulose S.A. (atua no setor de papel e celulose) e é membro suplente do Conselho de Administração na Fibria Celulose
S.A. desde abril de 2013. Desde abril de 2014, exerce os cargos de membro efetivo e coordenadora do comitê de auditoria da Paranapanema
S.A., empresa que atua no setor de metalurgia e siderurgia. Ana Paula também exerceu o cargo de membro do Conselho Fiscal da Fibria
Celulose S.A. de abril de 2011 a abril de 2013. Desde 2005, atua no ramo de consultoria, governança corporativa e gestão de riscos
operacionais. Além disso, atuou como Gerente de divisão do Banco do Brasil – Controladoria (1996/2000), Gerente Executivo do Banco do
Brasil - Controladoria e Distribuição (2000/2003), Chefe de Controladoria - hoje Diretor do Banco do Brasil (2001/2002), Superintendente de
Planejamento e Controle da Companhia de Seguros Aliança do Brasil (companhia coligada do Banco do Brasil que atua no setor de seguros)
(2003/2004).
Sidney Passeri – Membro Suplente do Conselho Fiscal
Sidney Passeri é bancário e economiário, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos (1987/ 1990), Pós Graduado em Direito
do Trabalho pela FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas-SP (Mar 1999/ Dez 1999), com especialização em Gestão de Negócios pela Fundação
Dom Cabral - PUC-MG (1999/2000). Mestre em Administração – Organização e RH pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC
(2002/2006), possui curso em Curso de Governança Corporativa pela FIPECAFI / USP (Abril 2006) e Curso de Governança Corporativa em
Previdência Complementar pela FGV (out 2016). Nos últimos anos atuou como Assessor Especial da Presidência - EPL - Empresa de
Planejamento e Logística (Mar 2016/ Jun 2016), Gerente Geral de Unidade Estratégica - BB - UCP - Unidade Canais de Parceiros (Call Center +
Correspondentes Bancários) (2013/2015), Gerente Geral de Unidade Estratégica - BB - UAB - Unidade de Aquisição de Bancos (2010/2011) e
Gerente Geral de Unidade Estratégica - BB - Projeto Atacado E-XXI (Modernização de processos, sistemas e produtos para atendimento de PJ)
(2012/2013). Atualmente, atua como Assessor Especial do Presidente - Banco do Brasil S.A (desde 2016), Corretor de Imóveis do CRECI - 8ª
Região – DF (desde 2012) e Membro do Conselho de Administração - BB Previdência (desde 2009).
Edison Carlos Fernandes - Membro Titular do Conselho Fiscal
O Sr. Edison Carlos Fernandes é Advogado, graduado pela Faculdade de Direito da USP – Largo São Francisco (1994), pós-graduado em Direito
Tributário pelo Centro de Extensão Universitária, atual Instituto Internacional de Ciências Sociais – IICS (1996); Pós-graduado em Política
Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1998); Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie (2002); Doutor em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(2006). O Sr. Edison atuou como Membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda – atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (2001 a 2003); Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (2001 a 2002); Consultor tributário da
PricewaterhouseCoopers (1995 a 1998); Membro do Conselho Fiscal da empresa VIVER S.A.; Membro do Conselho Fiscal da empresa MATABOI
S.A.; Professor na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie (2004 a 2014); Presidente da Comissão de Finanças do
Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças – IBEF, sessão São Paulo. Atualmente, o Sr. Edison é professor das matérias de contabilidade

49

para os cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (GVLaw e GVManagement) (Desde 2004); Coordenador do Núcleo de Direito
Tributário do CEU-IICS Escola de Direito (Desde 2012); Co-coordenador do Grupo de Estudos em Direito e Contabilidade – GEDEC da FGV
Direito SP; Titular da Cadeira nº 29 da Academia Paulista de Letras Jurídicas – APLJ; Professor do curso de especialização da Associação
Paulista de Estudos Tributários – APET. O Sr. Edison é autor de diversos livros, dentre eles: “Direito e contabilidade: fundamentos do direito
contábil” (Trevisan); “IRPJ e CSLL” (Atlas); “Demonstrações financeiras: gerando valor para o acionista” (Atlas) e de diversos textos
especializados.
Dulcídio Lavoisier de Oliveira Peres - Membro Suplente do Conselho Fiscal
O Sr. Dulcídio é formado em Ciências contábeis pela UFRJ (1999), possui MBA – Pós Graduação em Controladoria e Finanças – PGCF - UFF
(2002), Mestrado em Ciências Contábeis – UERJ (2010) e Ph.D in Management - Strategy and Entrepreneurship – ISCTE-IUL – previsão de
término 2018. Possui ampla experiência como gestor nas atividades de gerenciamento de riscos, controles internos, conformidade e auditoria
interna. Foi professor universitário e de pós-graduação em relevantes universidades do país, além de conselheiro fiscal na Petrobras
Biocombustível e na UTE Norte Fluminense. Possui certificação CRMA do IIA e atualmente é Gerente Executivo de Auditoria Interna na Petros e
conselheiro fiscal na ITAUSA e nas Indústrias ROMI. Ocupou os cargos de Presidente do Conselho Fiscal da Petrobras Biocombustível (07/2008
– 03/2010), membro do Conselho Fiscal da Petrobras Biocombustível (04/2010 a 03/2012) e membro do Conselho Fiscal da UTE Norte
Fluminense (de 04/2012 a 04/2014). Exerceu as funções de Gerente Setorial de Controles Internos (até julho de 2014), Gerente Setorial de
Controles Financeiros, Contábeis e de Ativo Permanente (Abril de 2006 a Agosto de 2012), Gerente Setorial de Conformidade em Processos
Financeiros e Controles Empresariais (De Setembro de 2012 a Julho de 2014) na Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e atualmente ocupa o
cargo de Gerente Executivo de Auditoria Interna (desde agosto de 2014) na PETROS.
Tiago de Cerqueira Souza - Membro do Titular do Conselho Fiscal
Formado em administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia, cursando ciências contábeis na Universidade Anhembi Morumbi e
cursando MBA Executivo em Finanças no Insper. Atualmente, ocupa o cargo de gerente de planejamento contábil na OAS S.A (holding do grupo
OAS). Nos últimos 8 anos, atuou como gerente de investimentos e gerente de planejamento contábil em empresas do Grupo OAS.
Anteriormente, atuou por 4 anos como auditor independente na PwC.
Luiz Henrique Müller - Membro do Titular do Conselho Fiscal
Brasileiro, é graduado em Ciências Contábeis por Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, Pós-Graduado pela FGV/RS em Direito
Empresarial e da Economia e Mestrado pela FGV em Administração. Atuou diversos anos na área de auditoria da Caixa Econômica Federal,
sendo ainda professor na FACULDADE PORTO-ALEGRENSE - FAPA e FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS - CERTIFICADA FGV. Atua como
Auditor.
Fabiano Nogueira Alves - Membro do Suplente do Conselho Fiscal
Formado em Sistemas de Informações, pós-graduado em Gestão Financeira e Controladoria (UNIFAN), MBA em Gestão Empresarial (FGV).
Carreira profissional construída em empresas privadas há 12 anos. Cargos relevantes: Diretor Adm Financeiro em indústria metalúrgica, Gestor

50

Financeiro de grupo investidor, Gerente de Riscos em Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do MS, Coordenador e Gerente Substituto
na Fundação dos Economiários Federais.
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12.5.n. INFORMAÇÃO SOBRE CONDENAÇÕES (i) CRIMINAIS, (ii) EM
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CVM, OU (iii) ADMINISTRATIVAS OU
JUDICIAIS DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
PROFISSIONAL OU COMERCIAL NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, DOS
CANDIDATOS AOS CARGOS DE CONSELHEIRO DE ADMISTRAÇÃO E
CONSELHEIRO FISCAL DA COMPANHIA:
 Nenhum dos membros indicados para o Conselho de Administração ou do Conselho
Fiscal da Companhia sofreu condenações de tais naturezas nos últimos 5 (cinco) anos.

12.6. EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS PESSOAS QUE ATUARAM COMO
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU DO CONSELHO
FISCAL NO ÚLTIMO EXERCÍCIO, INFORMAR, EM FORMATO DE TABELA,
O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES REALIZADAS PELO
RESPECTIVO ÓRGÃO NO MESMO PERÍODO, QUE TENHAM OCORRIDO
APÓS A POSSE NO CARGO:
Conselho Fiscal
Nome
Maria Paula Soares Aranha
Sidney Passeri
Edison Carlos Fernandes
Dulcídio Lavoisier de Oliveira
Peres
Tiago de Cerqueira Souza
Luiz Henrique Müller
Fabiano Nogueira Alves

% de Participação nas reuniões
do Conselho Fiscal
87,5
0
N/A
N/A
N/A
75
N/A

Conselho de Administração
Nome
Renato Proença Lopes
Arnaldo José Vollet
Jorge Ricardo de Carvalho
Nobre

% de Participação nas reuniões
do Conselho de Administração
N/A
N/A
N/A

12.7. FORNECER AS INFORMAÇÕES MENCIONADAS NO ITEM 12.5 EM
RELAÇÃO AOS MEMBROS DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS, BEM COMO
DOS COMITÊS DE AUDITORIA, DE RISCO, FINANCEIRO E DE
REMUNERAÇÃO, AINDA QUE TAIS COMITÊS OU ESTRUTURAS NÃO
SEJAM ESTATUTÁRIOS:
Nenhum dos conselheiros indicados é membro dos Comitês da Companhia.
12.8 EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS PESSOAS QUE ATUARAM COMO
MEMBRO DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS, BEM COMO DOS COMITÊS DE
AUDITORIA, DE RISCO, FINANCEIRO E DE REMUNERAÇÃO, AINDA QUE
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TAIS COMITÊS OU ESTRUTURAS NÃO SEJAM ESTATUTÁRIOS,
INFORMAR,
EM
FORMATO
DE
TABELA,
O
PERCENTUAL
DE
PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES REALIZADAS PELO RESPECTIVO
ÓRGÃO NO MESMO PERÍODO, QUE TENHAM OCORRIDO APÓS A POSSE
NO CARGO:
Nenhum dos conselheiros indicados é membro dos Comitês da Companhia.
12.9. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL, UNIÃO ESTÁVEL OU
PARENTESCO ATÉ O SEGUNDO GRAU ENTRE: (a) ADMINISTRADORES
DA COMPANHIA; (b) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E
ADMINISTRADORES DE CONTROLADAS, DIRETAS OU INDIRETAS, DA
COMPANHIA; (c) ADMINISTRADORES DA COMPANHIA OU DE SUAS
CONTROLADAS, DIRETAS OU INDIRETAS E CONTROLADORES DIRETOS
OU INDIRETOS DA COMPANHIA; OU (d) ADMINISTRADORES DA
COMPANHIA
E
ADMINISTRADORES
DAS
SOCIEDADES
CONTROLADORAS DIRETAS OU INDIRETAS DA COMPANHIA:
Não há
12.10. RELAÇÕES DE SUBORDINAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU
CONTROLE MANTIDAS, NOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS,
ENTRE OS INDICADOS A COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA:
a. Sociedades Controladas, Direta ou Indiretamente, pela Companhia,
com exceção daquelas em que a Companhia detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social:
Não há.
b. Controlador Direto ou Indireto da Companhia:
Nome
Renato Proença Lopes

Cargo Exercido em Controladores da Companhia
Diretor de Participações da PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (desde 2016)

Dulcídio Lavoisier de
Oliveira Peres

Gerente Executivo de Auditoria Interna da PETROS

Tiago de Cerqueira Souza

Gerente de planejamento contábil na OAS S.A (desde Abril de
2009)

Fabiano Nogueira Alves

Coordenador de Imóveis para Alienação e Renda da FUNCEF
(desde março/2016)
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Jorge Ricardo de Carvalho
Nobre

Gerente da Área de Análise de Investimentos da FUNCEF
(desde novembro/2016)

c. Outras Relações de Natureza Relevante:
Não há.

(d). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA)
13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:
13.1. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA
DIRETORIA ESTATUTÁRIA E NÃO ESTATUTÁRIA, DO CONSELHO FISCAL, E DOS
COMITÊS DA COMPANHIA:

a. objetivos da política ou
prática de remuneração
b.
composição
da
remuneração, indicando: (i)
descrição dos elementos da
remuneração e os objetivos
de cada um deles; (ii) qual
a
proporção
de
cada
elemento na remuneração
total; (iii) metodologia de
cálculo e de reajuste de
cada um dos elementos da
remuneração; (iv) razões
que
justificam
a
composição
da
remuneração

Conselho de Administração
A Política de Remuneração da INVEPAR ao Conselho de
Administração busca oferecer justa compensação aos
membros do Conselho, prestadores de serviço a Cia.
A
composição
da
remuneração
do
Conselho
de
Administração é definida considerando a situação
econômico-financeira da Companhia, e um adequado
alinhamento às praticas de remuneração aplicadas pelo
mercado para empresas de porte semelhante.
O Conselho de Administração percebe unicamente
remuneração fixa, não fazendo jus ao recebimento de
remuneração variável. A remuneração tem por objetivo a
retenção dos profissionais e retribuição pelos serviços
prestados, levando em consideração a responsabilidade do
cargo, o tempo dedicado às funções, competência e
reputação profissional, resultados alcançados e o valor dos
serviços no mercado.

c. principais indicadores de
desempenho
que
são
levados em consideração na
determinação
de
cada
elemento da remuneração.
d. como a remuneração é
estruturada para refletir a
evolução dos indicadores de
desempenho.
e.

como

a

política

ou
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prática de remuneração se
alinha aos interesses do
emissor de curto, médio e
longo prazo.
f.
existência
de
remuneração suportada por
subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou
indiretos.

Não aplicável

g. existência de qualquer
remuneração ou benefício
vinculado à ocorrência de
determinado
evento
societário, tal como a
alienação
do
controle
societário do emissor.

Não aplicável

a. objetivos da política ou
prática de remuneração

b.
composição
da
remuneração, indicando: (i)
descrição dos elementos da
remuneração e os objetivos
de cada um deles; (ii) qual
a
proporção
de
cada
elemento na remuneração
total; (iii) metodologia de
cálculo e de reajuste de
cada um dos elementos da
remuneração; (iv) razões
que
justificam
a
composição
da
remuneração.
c. principais indicadores de
desempenho
que
são
levados em consideração na
determinação
de
cada
elemento da remuneração.
d. como a remuneração é
estruturada para refletir a
evolução dos indicadores de
desempenho.
e. como a política ou
prática de remuneração se
alinha aos interesses do

Diretoria
A Política de Remuneração da INVEPAR busca alinhar os
interesses dos administradores à estratégia do negócio por
meio de uma remuneração justa, equilibrada e competitiva,
bem como a promover a retenção dos profissionais.
A composição da remuneração da Diretoria é definida
considerando um adequado alinhamento às praticas de
remuneração aplicada pelo mercado para empresas de
porte semelhante e a situação econômico-financeira da
Companhia.
A Diretoria é remunerada de forma fixa, podendo fazer jus
ao pagamento de remuneração variável por deliberação da
Assembleia Geral e do Conselho de Administração da
Companhia.
A remuneração fixa da Diretoria Estatutária representa, em
torno de 60% da remuneração total do Executivo.
A remuneração fixa e variável dos Diretores é ajustada
anualmente, de modo a se manter alinhada à mediana de
mercado.
A remuneração tem por objetivo a retenção dos
profissionais e retribuição pelos serviços prestados, levando
em consideração a responsabilidade do cargo, o tempo
dedicado às funções, competência e reputação profissional,
resultados alcançados e o valor dos serviços no mercado.
A remuneração variável da Diretoria possui indicadores
globais, tais como EBITDA e Geração de Caixa da Holding,
além de indicadores de desempenho individual e gestão,
customizados por posição.
Os indicadores e metas são revisados anualmente, de modo
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emissor de curto, médio e
longo prazo.

f.
existência
de
remuneração suportada por
subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou
indiretos.
g. existência de qualquer
remuneração ou benefício
vinculado à ocorrência de
determinado
evento
societário, tal como a
alienação
do
controle
societário do emissor.

a. objetivos da política ou
prática de remuneração

b.
composição
da
remuneração, indicando: (i)
descrição dos elementos da
remuneração e os objetivos
de cada um deles; (ii) qual
a
proporção
de
cada
elemento na remuneração
total; (iii) metodologia de
cálculo e de reajuste de
cada um dos elementos da
remuneração; (iv) razões
que
justificam
a
composição
da
remuneração

a refletir mudanças na estratégia e planejamento de
resultados da companhia.
O modelo de remuneração e os indicadores para a
remuneração variável refletem o desempenho financeiro e
operacional, além da estratégia do Grupo, sendo assim,
diretamente alinhados com os interesses dos acionistas.
Vide informações prestadas no item 13.15 abaixo.

Não aplicável

Conselho Fiscal
A Política de Remuneração da INVEPAR busca alinhar os
interesses dos administradores à estratégia do negócio por
meio de uma remuneração justa, equilibrada e competitiva,
visando à satisfação dos clientes, expansão sustentável dos
negócios e retorno aos seus acionistas. A remuneração do
conselho fiscal da Companhia é determinada, por sua vez,
com observância do que dispõe o artigo 162, parágrafo 3°
da Lei 6.404/76.
A composição da remuneração do Conselho Fiscal é definida
considerando
a
situação
econômico-financeira
da
Companhia, e um adequado alinhamento às práticas de
remuneração aplicadas pelo mercado para empresas de
porte semelhante.
O Conselho Fiscal percebe unicamente remuneração fixa,
não fazendo jus ao recebimento de remuneração variável.

c. principais indicadores de
desempenho
que
são
levados em consideração na
determinação
de
cada
elemento da remuneração.

Não aplicável

d. como a remuneração é

Não aplicável
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estruturada para refletir a
evolução dos indicadores de
desempenho.
e. como a política ou prática
de remuneração se alinha
aos interesses do emissor
de curto, médio e longo
prazo.

Não aplicável

f.
existência
de
remuneração suportada por
subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou
indiretos.

Não aplicável

g. existência de qualquer
remuneração ou benefício
vinculado à ocorrência de
determinado
evento
societário,
tal
como
a
alienação
do
controle
societário do emissor.

Não aplicável

13.2. REMUNERAÇÃO RECONHECIDA NO RESULTADO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
E A FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017,
ESTABELECIDOS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Exercício Social corrente
(2017)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número de Membros

8

7

4

19

Remuneração Fixa
Anual
(em R$)

2.482.664

11.166.747

547.408

14.196.819

Salário / Pró-labore

2.068.887

8.329.415

456.173

10.854.475

Benefícios diretos e
indiretos

1.171.450

1.171.450

Participação em Comitês
Outros (INSS)

413.777

1.665.883

91.235

2.170.895

Remuneração Variável
provisão 2017

13.338.978

13.338.978

Bônus

8.834.947

8.834.947

Participação nos resultados
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Participação em Reuniões
Comissões
Outros (INSS)

1.766.989

1.766.989

3.590.549

3.590.549

Benefícios pós-emprego
Benefícios pela cessação
do exercício do cargo
Remuneração baseada em
ações
Valor mensal da
remuneração
Total da remuneração

2.482.664

25.359.233

547.408

28.389.305

Nota 01: Proposta de valores pendente de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária.

Exercício Social
Encerrado em
31.12.2016

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número de Membros

8

5

4

17

Remuneração Fixa
Anual
(em R$)

1.827.202

7.212.450

451.898

9.491.550

1.522.668

5.324.960

376.582

7.224.210

Salário / Pró-labore
Benefícios diretos e
indiretos

822.497

822.497

Participação em Comitês
Outros (INSS)

304.534

1.064.992

75.316

1.444.842

Remuneração Variável
realizado 2016

2.413.539

2.413.539

Bônus

2.011.282

2.011.282

402.256

402.256

2.234.137

2.234.137

Participação nos
resultados
Participação em Reuniões
Comissões
Outros
Benefícios pós-emprego
Benefícios pela cessação
do exercício do cargo
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Remuneração baseada em
ações
Valor mensal da
remuneração
Total da remuneração

1.827.202

11.860.126

451.898

14.541.482

Nota 1 (tabela ano corrente): Valor na linha “outros” referente aos encargos das
remunerações (INSS) e pagamento referente à cláusula prevista em contrato.
Exercício Social
Encerrado em
31.12.2015

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

8

3

4

15

Remuneração Fixa
Anual
(em R$)

1.718.235

3.571.118

307.680

5.597.033

Salário / Pró-labore

1.374.588

2.626.387

246.144

2.626.387

Número de Membros

Conselho de
Administração

Benefícios diretos e
indiretos
Participação em
Comitês
Outros

419.454

343.647

525.277

419.454

61.536

930.460

Remuneração Variável
(provisão 2014, paga
em 2015)

22.649.956

22.649.956

Bônus

2.519.812

2.519.812

19.779.144

503.962

Participação nos
resultados
Participação em
Reuniões
Comissões
Outros
Benefícios pósemprego
Benefícios pela
cessação do exercício
do cargo
Remuneração baseada
em ações
Valor mensal da
remuneração
Total da remuneração

351.000

1.718.235

26.221.074

307.680

28.246.989
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13.3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, E PREVISTA
PARA
O
EXERCÍCIO
SOCIAL
CORRENTE,
DO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA E DO CONSELHO FISCAL:

Exercício Social em Curso
Número de Membros
Bônus - Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
Bônus - Valor máximo previsto
no plano de remuneração
Bônus - Valor previsto no plano
de remuneração - metas
ti id- Valor efetivamente
Bônus

reconhecido
Participação no resultado - Valor
mínimo previsto no plano de
remuneração
Participação no resultado - Valor
máximo previsto no plano de
remuneração
Participação no resultado -Valor
previsto no plano de
remuneração – metas atingidas
Participação no resultado - Valor
efetivamente reconhecido

Conselho de
Diretoria Conselho
Administração Estatutária Fiscal
8

7

4

19

N/A

4.417.474

N/A

4.417.474

N/A

13.252.421

N/A

13.252.421

N/A

8.834.947

N/A

8.834.947

N/A

Ainda não
reconhecido

N/A

Ainda não
reconhecido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Exercício Social Encerrado em Conselho de
Diretoria Conselho
31.12.2016
Administração Estatutária Fiscal
Número de Membros

Total

Total

8

5

4

17

Bônus - Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
(50% do valor alvo)

N/A

3.517.176

N/A

3.517.176

Bônus - Valor máximo previsto
no plano de remuneração (150%
do valor alvo)

N/A

10.551.527

N/A

10.551.527

Bônus - Valor previsto no plano
de remuneração - metas
ti id- Valor efetivamente
Bônus

N/A

7.034.351

N/A

7.034.351

N/A

Ainda não
reconhecido

N/A

Ainda não
reconhecido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

reconhecido
Participação no resultado - Valor
mínimo previsto no plano de
remuneração
Participação no resultado - Valor
máximo previsto no plano de
remuneração
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Participação no resultado -Valor
previsto no plano de
remuneração – metas atingidas
Participação no resultado - Valor
efetivamente reconhecido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota 01: Valores referentes a provisão da remuneração variável para 2016, a ser paga
em 2017, que ainda não foi pauta de Assembleia Geral.

Exercício Social Encerrado em Conselho de Diretoria Conselho
31.12.2015
Administração Executiva
Fiscal
Número de Membros

Total

8

3

4

15

N/A

1.705.875

N/A

1.705.875

N/A

2.843.125

N/A

2.843.125

N/A

2.519.812

N/A

2.519.812

N/A

2.011.282

N/A

2.011.282

N/A

N/A

N/A

N/A

Participação no resultado - Valor
máximo previsto no plano de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Participação no resultado -Valor
previsto no plano de
remuneração – metas atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bônus - Valor mínimo previsto no
plano de
remuneração (75%
valor alvo)
Bônus - Valor máximo previsto
no plano de remuneração (125%
valor alvo)
Bônus - Valor previsto no plano
de remuneração - metas
ti id- Valor efetivamente
Bônus
reconhecido
Participação no resultado - Valor
mínimo previsto no plano de
remuneração

Participação no resultado - Valor
efetivamente reconhecido

13.4. PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, EM VIGOR NO ÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL E PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE:
No último exercício social de 2016 a Companhia não praticou plano de
remuneração baseado em ações no conselho de administração e na diretoria
estatutária. Em 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou uma
política de remuneração variável que inclui adoção de um programa de
Incentivos de longo prazo. Este programa está sendo detalhado e novamente
submetido às aprovações necessárias em 2017.
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13.5. PARTICIPAÇÕES DIRETA OU INDIRETAMENTE DETIDAS, NO BRASIL OU
NO EXTERIOR, E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES OU COTAS, EMITIDOS PELA COMPANHIA, SEUS CONTROLADORES
DIRETOS OU INDIRETOS, SOCIEDADES CONTROLADAS OU SOB CONTROLE
COMUM, POR MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA
DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO FISCAL, NA DATA DE
ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL (Em quantidade de
ações):

Exercício
Social Conselho
de Diretoria Conselho
Total
Encerrado em 31.12.2016 Administração Executiva Fiscal
-

0

0

0

0
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13.6. REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES RECONHECIDA NO RESULTADO
DOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, E PREVISTA PARA O
EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA
DIRETORIA ESTATUTÁRIA:
A Companhia não remunerou nos 03 exercícios sociais anteriores,
administração mediante pagamento em ações ou opções de compra de ações.

sua

13.7. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES EM ABERTO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA AO FINAL DO ÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL:
Não aplicável à Companhia.
13.8. OPÇÕES
EXERCIDAS
E
AÇÕES
ENTREGUES
RELATIVAS
À
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, NOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS:
Não aplicável à Companhia.
13.9. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A
COMPREENSÃO DOS DADOS DIVULGADOS NOS ITENS 13.6 A 13.8:
Não aplicável à Companhia.
13.10. PLANOS DE PREVIDÊNCIA EM VIGOR CONFERIDOS AOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E AOS DIRETORES ESTATUTÁRIOS:
Conselho de Administração
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Número de membros
Nome do plano
Quantidade de administradores
que reúnem as condições para se
aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente
Valor
atualizado
das
contribuições
acumuladas
no
plano de previdência até o
encerramento do último exercício
social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas
diretamente
pelos
administradores
Valor
total
acumulado
das
contribuições realizadas durante
o
último
exercício
social,
descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente
pelos administradores

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável
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Possibilidade
de
antecipado e condições

resgate

Não aplicável

Diretoria Estatutária
Número de membros
5
Nome do plano
BrasilPrev
Quantidade de administradores 0
que reúnem as condições para
se aposentar
Condições para se aposentar antecipadamente
Valor
atualizado
das 1.582.596,71
contribuições acumuladas no
plano de previdência até o
encerramento
do
último
exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições
feitas
diretamente
pelos
administradores.
Valor total acumulado das 327.679,36
contribuições
realizadas
durante o último exercício
social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas
diretamente
pelos
administradores.
Possibilidade
de
resgate
antecipado e condições

O participante poderá, durante o período de
diferimento e após o cumprimento do prazo de
carência de 60 dias, a contar da data de inscrição,
solicitar resgate de valores.

13.11. REMUNERAÇÃO MÉDIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA
DIRETORIA ESTATUTÁRIA, E DO CONSELHO FISCAL RELATIVA AO ÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL:
A) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Ano

Número de
Membros
2016
8

Valor da Maior
Remuneração
324.552

Valor da Menor
Remuneração
217.524

Valor Médio de
Remuneração
228.400

Valor da Maior
Remuneração

Valor da Menor
Remuneração

Valor Médio de
Remuneração

2.582.150

1.106.503

2.372.025

B) DIRETORIA ESTATUÁRIA:
Ano

Número de
Membros
2016
5

C) CONSELHO FISCAL:
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Ano

Número de
Membros
2016
4

Valor da Maior
Remuneração
112.975

Valor da Menor
Remuneração
112.975

Valor Médio de
Remuneração
112.975

13.12. ARRANJOS CONTRATUAIS, APÓLICES DE SEGUROS OU OUTROS
INSTRUMENTOS QUE ESTRUTUREM MECANISMOS DE REMUNERAÇÃO OU
INDENIZAÇÃO PARA OS ADMINISTRADORES EM CASO DE DESTITUIÇÃO
DO
CARGO
OU
DE
APOSENTADORIA,
INDICANDO
QUAIS
AS
CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS PARA A COMPANHIA:
A Companhia possui cláusula de encerramento do contrato antes do prazo sem
justa causa, cujas premissas correspondem ao pagamento do valor correspondente
à metade do valor total das remunerações mensais fixas faltantes até a data de
encerramento do contrato.
13.13. PERCENTUAL
DA
REMUNERAÇÃO
TOTAL
DE
CADA
ÓRGÃO
RECONHECIDA NO RESULTADO DA COMPANHIA REFERENTE A MEMBROS
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO
CONSELHO
FISCAL
QUE
SEJAM
PARTES
RELACIONADAS
AOS
CONTROLADORES, DIRETOS OU INDIRETOS, CONFORME DEFINIDO PELAS
REGRAS CONTÁBEIS QUE TRATAM DESSE ASSUNTO, NO ÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL:

Órgão

Exercício Social
Encerrado em
31.12.2016

Conselho de Administração

12%

Diretoria Estatutária

82%

Conselho Fiscal

3%

13.14. VALORES RECONHECIDOS NO RESULTADO DA COMPANHIA COMO
REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA
DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO CONSELHO FISCAL, AGRUPADOS POR
ÓRGÃO, POR QUALQUER RAZÃO QUE NÃO A FUNÇÃO QUE OCUPAM, COMO
POR EXEMPLO, COMISSÕES E SERVIÇOS DE CONSULTORIA OU
ASSESSORIA PRESTADOS, EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

Órgão

Exercício
Social
Encerrado
em
31.12.2016

Natureza da Remuneração

Não Aplicável

Conselho de
Administração

0

Diretoria Estatutária

0

Não Aplicável

Conselho Fiscal

0

Não Aplicável
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13.15. VALORES RECONHECIDOS NO RESULTADO DE CONTROLADORES,
DIRETOS OU INDIRETOS, DE SOCIEDADES SOB CONTROLE COMUM E DE
CONTROLADAS DA COMPANHIA, COMO REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA OU DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA, AGRUPADOS POR ÓRGÃO,
ESPECIFICANDO A QUE TÍTULO TAIS VALORES FORAM ATRIBUÍDOS A
TAIS INDIVÍDUOS, EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

Órgão

Conselho de
Administração
Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Exercício
Social
Encerrado
em
31.12.2016
(R$)

Natureza da Remuneração

-

4.752.625

Concessão de Bonus extraordinário
pelo alcance de metas relacionadas
a desinvestimentos (venda de ativo)

-

No exercício de 2016 foram informados valores referentes ao Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, cujas remunerações foram renunciadas pelos
executivos.
13.16. OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS ÚTEIS OU RELEVANTES:

Todas as informações relevantes a respeito da remuneração
Administradores da Companhia foram divulgadas nos itens acima.

dos
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(e) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA DE AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA
COMPANHIA, SEM EMISSÃO DE NOVAS AÇÕES, POR CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS DE CAPITAL, E A CONSEQUENTE
ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º E 6º DO ESTATUTO SOCIAL (ANEXO 14 DA INSTRUÇÃO CVM 481/09, ESTATUTO
SOCIAL COM MARCAS DE REVISÃO):

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À PROPOSTA AUMENTO DE CAPITAL
(ANEXO 14 DA INSTRUÇÃO CVM 481/09)
AUMENTO DE CAPITAL
1. Informar valor do aumento e do novo capital social
2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito
de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações

3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas

4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações
a. Descrever a destinação dos recursos
b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
d. Informar se a subscrição será pública ou particular
e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas subscreverão ações no aumento de capital, especificando os
respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos
f. Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação deve ser delegada ao conselho de administração,
nos casos de distribuição pública
g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será
destinada à reserva de capital
h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo

R$ 515.961 mil
(c) capitalização
de reservas
melhor
adequação do
capital ao nível
de
endividamento
da Companhia
segue abaixo
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aumento
i. Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a
sua escolha
j. Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou
deságio e explicar como ele foi determinado
k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão
l. Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos mercados em que são negociadas, identificando:
i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
iv. Cotação média nos últimos 90 dias
m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos
n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão
o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas
p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a
que está sujeito esse direito
q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras
r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de
capital
s. Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens
i. Apresentar descrição completa dos bens
ii. Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da companhia e o seu objeto social
iii. Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível
6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas
a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas
b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas companhias com
ações sem valor nominal
c. Em caso de distribuição de novas ações
i. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
ii. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações
iii. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
iv. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249,
de 26 de dezembro de 1995
v. Informar o tratamento das frações, se for o caso
d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976

N/A

N/A
sem modificação

N/A
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e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando cabível
7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de
subscrição
8. O disposto nos itens 1 a 7 deste Anexo não se aplica aos aumentos de capital decorrentes de plano de opção, caso em que o emissor deve
informar:
a. data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado
b. valor do aumento de capital e do novo capital social
c. número de ações emitidas de cada espécie e classe
d. preço de emissão das novas ações
e. cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, identificando:
i. cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
ii. cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
iii. cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
iv. cotação média nos últimos 90 dias
f. percentual de diluição potencial resultante da emissão

N/A

N/A
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ANEXO 14 - Continuação
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR,
em reunião realizada em 28 de março de 2017, no exercício de suas atribuições legais
e estatutárias e dando cumprimento ao que dispõe o inciso III do Artigo 163 e § 2º. do
Artigo 166 da Lei no. 6.404/76, examinou a proposta da Diretoria e se manifesta
favoravelmente ao aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas
ações, pela capitalização das reservas de capital sem movimento ou sem expectativa
de movimento no valor total de R$ 515.960.872,52, resultando em um capital final de
R$ 3.867.918.940,22, com objetivo de melhor adequação ao nível de endividamento
da Companhia, de acordo com o artigo 169 da Lei 6.404/76.

ALTERAÇÕES PROPOSTAS
Redação Atual

Nova Redação

O capital social é de 3.351.959.067,78
(três bilhões, trezentos e cinquenta e um,
novecentos e cinquenta e nove, sessenta
e sete
setenta
e oito
centavos)
representado por 143.057.124 (cento e
quarenta e três milhões, cinquenta e sete
mil, e cento e vinte e quatro) ações
ordinárias e 286.114.248 (duzentos e
oitenta e seis milhões, cento e quatorze
mil, duzentos e quarenta e oito) ações
preferenciais, todas escriturais, sem valor
nominal.

O capital social é de R$ 3.867.919.940,30
3.351.959.067,78 (três bilhões, trezentos
e cinquenta e um oitocentos e sessenta e
sete milhões, novecentos e cinquenta e
nove novecentos e dezenove mil,
sessenta e sete novecentos e quarenta
reais e trintasetenta e oito centavos)
representado por 143.057.124 (cento e
quarenta e três milhões, cinquenta e sete
mil, e cento e vinte e quatro) ações
ordinárias e 286.114.248 (duzentos e
oitenta e seis milhões, cento e quatorze
mil, duzentos e quarenta e oito) ações
preferenciais, todas escriturais, sem valor
nominal.

Art. 6º. A Companhia tem autorização
para
aumentar
o
capital
social,
independentemente
de
reforma
estatutária,
até
o
limite
de
R$
3.410.493.545,84
(três
bilhões,
quatrocentos e dez milhões e quinhentos
e quarenta e cinco reais e oitenta e

Art. 6º. A Companhia tem autorização
para
aumentar
o
capital
social,
independentemente
de
reforma
estatutária,
até
o
limite
de
R$
3.410.493.545,843.926.454.418,36 (três
bilhões, novecentos e vinte e seis
milhões, quatrocentos e dez milhões e
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quatro centavos).

quinhentos
e
quarenta
e
cinco
quatrocentos e cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e dezoito reais eoitenta e
quatro trinta e seis centavos).

ORIGEM E JUSTIFICATIVA DAS PROPOSTAS
As alterações promovidas no estatuto social são reflexo do aumento de capital
proposto pela Companhia, que será realizado nos termos do artigo 169, caput e
parágrafo primeiro da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), segundo os quais
“O aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração do
valor nominal das ações ou distribuições das ações novas, correspondentes ao
aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem” e “Na
companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas
poderá ser efetivada sem modificação do número de ações”. Desta forma, nenhuma
das alterações propostas implica efeitos jurídicos e econômicos, sendo que as
alterações promovidas em decorrência do aumento de capital resultam de um mero
procedimento legal e contábil.

CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL CONTENDO, EM DESTAQUE, AS ALTERAÇÕES
PROPOSTAS

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
CNPJ/MF: 03.758.318/0001-24
NIRE: 33.3.002.6.520-1

CAPÍTULO I
Denominação, Objeto, Sede e Duração
Art. 1º. Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR é uma
sociedade anônima de capital aberto regida pelo presente estatuto social e pelas
disposições legais aplicáveis.
Art. 2º. A Companhia tem por objeto social (a) a participação em outras sociedades,
como cotista ou acionista, no país ou no exterior; (b) a exploração, operação e
administração, direta ou indiretamente, no país ou no exterior, de rodovias, vias
urbanas, estradas, terminais portuários e aeroportuários, sistemas metroviários,
barcas, ferrovias, entre outros modais de transportes de pessoas e cargas; (c)
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exploração,

direta

ou

indiretamente,

de

atividades

imobiliárias,

incluindo

a

comercialização, administração, e locação de imóveis; e (d) o exercício de atividades
conexas ou relacionadas ao objeto social da Companhia.
Art. 3º. A Companhia tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, n° 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, CEP
20031-000.
Parágrafo Único. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, pode
instalar filiais e escritórios de representação em qualquer localidade do País ou do
exterior.
Art. 4º. É indeterminado o prazo de duração da Companhia.

CAPÍTULO II
Capital Social e Capital Autorizado
Art. 5º. O capital social é de R$ 3.867.919.940,30 3.351.959.067,78 (três bilhões,
trezentos e cinquenta e um oitocentos e sessenta e sete milhões, novecentos e
cinquenta e nove novecentos e dezenove mil, sessenta e sete novecentos e quarenta
reais e trintasetenta e oito centavos) representado por 143.057.124 (cento e quarenta
e três milhões, cinquenta e sete mil, e cento e vinte e quatro) ações ordinárias e
286.114.248 (duzentos e oitenta e seis milhões, cento e quatorze mil, duzentos e
quarenta e oito) ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal.
Art.

6º.

A

Companhia

independentemente

de

tem

autorização

reforma

para

estatutária,

aumentar
até

o

o

capital

limite

social,

de

R$

3.410.493.545,843.926.454.418,36 (três bilhões, novecentos e vinte e seis milhões,
quatrocentos e dez milhões e quinhentos e quarenta e cinco quatrocentos e cinquenta
e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais eoitenta e quatro trinta e seis centavos).
§ 1º. Os aumentos do capital social da Companhia deverão ser efetuados de forma a
se manter a proporção de 1/3 (um terço) de ações ordinárias para 2/3 (dois terços) de
ações preferenciais.
§ 2º. Simultaneamente à emissão de ações resultantes do aumento do capital social da
Companhia, será assegurada a livre conversibilidade das ações preferenciais em ações
ordinárias.
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§3º. O limite do capital autorizado da Companhia somente poderá ser modificado por
deliberação da Assembleia Geral.
§4º. Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a emissão de ações, até o
limite do capital autorizado, fixando a quantidade de ações a serem emitidas, o preço
de emissão e as condições de integralização, bem como as demais condições e
procedimentos referentes a cada emissão, estipulando-se que os aumentos de capital
se destinarão preferencialmente à realização de investimentos nas sociedades nas
quais a Companhia participe ou de que venha a participar, observado o objeto social.
§5º. Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição de novas ações ou de
outros valores mobiliários que assegurem o direito de subscrever novas ações da
Companhia, na proporção do número de ações por eles anteriormente detidas.
§6º. Nos casos mencionados no Artigo 172 da Lei das 6.404/76, a Companhia, por
deliberação do Conselho de Administração, poderá emitir ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição sem conceder direito de preferência aos
acionistas.

Art. 7º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da assembleia
geral.
§ 1º. As ações preferenciais não terão direito a voto, porém terão o direito de
participar em igualdade de condições com as ações ordinárias no recebimento do
dividendo apurado nos termos deste Estatuto.
§ 2º. Na hipótese de realização de oferta pública de aquisição de ações de que trata o
art. 254-A da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei n° 10.303/01, será
assegurado a todos os acionistas da Companhia, detentores de ações preferenciais e
ordinárias, o direito de venda de sua ações pelo mesmo preço e nas mesmas condições
de pagamento auferido pelos acionistas alienantes de ações integrantes do bloco de
controle.
Art. 8º. A Companhia, mediante autorização do Conselho de Administração, pode
adquirir ações de sua emissão para cancelamento ou posterior alienação, respeitados
os limites legais.
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Art. 9º. As ações de emissão da Companhia serão mantidas em conta de depósito em
nome de seus titulares em instituição credenciada, a ser designada pelo Conselho de
Administração.
§ 1º. Os pedidos de transferência e os de conversão serão atendidos pela instituição
depositária no prazo de até 30 (trinta) dias.
§ 2º. Efetivado aumento do capital social, a Companhia, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, colocará à disposição dos acionistas os extratos correspondentes às
ações.
§ 3º. A instituição financeira depositária das ações poderá cobrar dos acionistas o
custo dos serviços de transferência da propriedade das ações escriturais, observados
os limites legais.

CAPÍTULO III
Administração
Art. 10. A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e uma
Diretoria, com os poderes conferidos pela lei e por este Estatuto.
§ 1º. Os administradores serão eleitos para o exercício do mandato de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição.

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, os membros da Administração
permanecerão no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores.

§ 3º. A remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada
anualmente pela assembleia geral, a quem compete igualmente fixar, quando for o
caso, o montante da participação dos administradores no lucro da Companhia e
benefícios de qualquer natureza que lhes sejam atribuídos, inclusive verbas de
representação. Cabe ao Conselho de Administração estabelecer as condições de rateio
da remuneração entre conselheiros e diretores.

§ 4º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e do Diretor Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
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Seção I
Conselho de Administração
Composição
Art. 11. O Conselho de Administração é composto por 8 (oito) membros e respectivos
suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral da Companhia, pessoas naturais
e residentes no País.
Parágrafo Único. O suplente do membro do Conselho de Administração substituirá o
respectivo membro titular em ausências temporárias, impedimentos ou em caso de
vacância do cargo, nos termos do art. 14 deste Estatuto. O suplente do conselheiro
escolhido presidente, só poderá substituí-lo enquanto conselheiro, mas não como
presidente do Conselho de Administração.
Art. 12. A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração
elegerá, entre eles, o presidente e o vice-presidente, competindo a este substituir o
presidente em suas ausências e impedimentos, bem como no caso de vacância,
cabendo-lhe, ainda, auxiliar o presidente nas tarefas por ele determinadas.
Art. 13. A investidura dos Conselheiros far-se-á mediante termo lavrado no “Livro de
Atas das Reuniões do Conselho de Administração", após apresentação de declaração
elaborada e assinada pelo Conselheiro em conformidade com o art. 147, § 4º, da Lei
nº 6.404/76 e demais normativos editados pela Comissão de Valores Mobiliários.
Substituição e Vacância
Art. 14.

Em caso de vacância de cargo de conselheiro, e havendo suplente, este

substituirá o titular até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar. Não
havendo suplente ou em caso de vacância do cargo após este haver assumido, caberá
ao Conselho de Administração nomear o substituto, que permanecerá no cargo até a
primeira Assembleia Geral que se realizar. Em qualquer caso, o mandato do substituto
eleito pela Assembleia Geral vigorará pelo prazo que restar do mandato do substituído.
Art. 15. Ocorrendo vacância de cargos que representem, no mínimo, 1/3 (um terço) do
total de conselheiros, a Assembleia Geral será convocada, nos 30 (trinta) dias que se
seguirem ao evento, para eleger os substitutos, cujos mandatos coincidirão com os dos
demais conselheiros.
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Funcionamento do Conselho de Administração
Art. 16. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês,
mediante convocação de seu presidente ou, na ausência deste, de seu vice-presidente,
e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente ou por, no mínimo,
dois conselheiros. As reuniões serão realizadas na sede da Companhia.
§ 1º. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser
feitas com 17 (dezessete) dias de antecedência, por carta protocolada ou fac-símile e
mensagem eletrônica (e-mail), que estabelecerá o dia e a hora da reunião, além de
breve descrição das matérias da ordem do dia.
§ 2º. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas em qualquer
local e a qualquer tempo, independentemente da formalidade de convocação prevista
neste artigo, se a ela estiverem presentes todos os seus membros.
§ 3º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença de,
no mínimo, 3 (três) membros em exercício, sob a direção do presidente.
§ 4º. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de
votos dos presentes, cabendo a cada conselheiro um voto. O presidente do Conselho
de Administração não terá voto de qualidade.
§ 5º. As deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas em
livro próprio, devendo ser arquivadas perante a Junta Comercial e publicadas no Diário
Oficial do Estado e em jornal de grande circulação aquelas que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
§6º. As atas das reuniões do Conselho de Administração poderão ser lavradas sob a
forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo, apenas, a íntegra das resoluções
tomadas.
§ 7º. O Conselho de Administração poderá criar comitês de assessoramento para as
áreas de recursos humanos, investimento, finanças, auditoria, gestão, obras, partes
relacionadas e governança corporativa, determinando seu modo de funcionamento,
escolhendo seus integrantes e fixando sua remuneração, sendo que aqueles que forem
administradores da Companhia não farão jus à percepção de remuneração adicional
por participação nos comitês.
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Atribuições do Conselho de Administração
Art. 17. Compete ao Conselho de Administração:
(i) estabelecer a política e a orientação geral dos negócios da Companhia
segundo os termos deste Estatuto e em conformidade com as deliberações
tomadas em Assembleia Geral;
(ii) aprovar o Plano Anual de Negócios da Companhia e o seu Orçamento, bem
como deliberar sobre propostas da Diretoria relativas a projetos de expansão e
programas de investimento;
(iii) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições,
observado o disposto neste Estatuto;
(iv) deliberar sobre os atos que excedam os limites de competência da Diretoria,
dentro de suas próprias atribuições;
(v) fiscalizar a gestão dos Diretores, podendo examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados
ou em vias de celebração e sobre quaisquer outros atos;
(vi) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;
(vii) convocar a Assembleia Geral, por meio de seu presidente, e na ausência
deste, de seu vice-presidente, sempre que entender necessário e nos casos
previstos em lei e neste Estatuto;
(viii) autorizar a Companhia a: (a) alienar a qualquer título ou constituir ônus
reais sobre bens do ativo permanente, cujo valor seja superior a

R$

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ; (b) prestar avais, fianças ou
quaisquer outras garantias; (c) contratar endividamentos, cujo valor seja
superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (d) fazer doações de
quaisquer de seus bens ou direitos, cujos valores sejam superiores a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais); (e) firmar acordos de exclusividade; (f)
contratar obras ou serviços de engenharia, cujos valores sejam superiores a R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (g) adquirir

bens para o ativo

permanente, cujo valor seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais); e (h) emitir

valores mobiliários ou títulos de dívida para distribuição

pública ou privada, incluindo, sem limitação, a emissão de nota promissória para
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oferta pública de distribuição, salvo se prevista competência da assembleia nos
termos da lei ou do presente estatuto.
(ix) nomear, destituir ou substituir o auditor independente da Companhia;
(x) submeter à Assembleia Geral a destinação a ser dada ao lucro líquido do
exercício;
(xi) autorizar a compra de ações de emissão da Companhia, para cancelamento
ou permanência em tesouraria, bem como a alienação de ações que estejam em
tesouraria;
(xii) estabelecer o rateio da remuneração dos administradores, observado o
limite

global

estabelecido

pela

Assembleia

Geral,

fixar

os

critérios

de

remuneração, fixa e variável da Diretoria e a política de benefícios aplicável;
(xiii) determinar o levantamento de balanços semestrais ou relativos a períodos
menores, bem como autorizar o pagamento de juros sobre capital próprio ou
declarar e determinar o pagamento de dividendos à conta de lucros apurados em
tais balanços, de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou em balanços intercalares, ad referendum da Assembleia
Geral;
(xiv) determinar a contratação, a pedido de qualquer dos acionistas da
Companhia, de auditoria especializada para fiscalização e acompanhamento da
execução de contratos de engenharia de que sejam partes suas controladas ou
subsidiárias ou partes relacionadas;
(xv)

aprovar contratos de mútuos entre a INVEPAR e suas controladas,

controladoras e coligadas, acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais);
(xvi) deliberar sobre o aumento de capital previsto no art. 6º, §4º, deste
Estatuto fixando as condições de emissão das ações; e
(xvii) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição.
Art. 18. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(i) coordenar o funcionamento do Conselho de Administração;
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(ii) convocar e presidir suas reuniões ordinárias e extraordinárias;
(iii) convocar as Assembleias Gerais da Companhia.

SEÇÃO II
Diretoria
Art. 19. A Diretoria é composta por até 7 (sete) membros, acionistas ou não,
residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, designados Diretor
Presidente, Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro, que acumulará as
funções de Diretor de Relações com Investidores, Diretor Vice-Presidente de Rodovias,
Diretor Vice-Presidente de Mobilidade Urbana e Aeroportos, Diretor Vice-Presidente de
Engenharia, Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Diretor Vice-Presidente de
Novos Negócios e Estratégia, todos com qualificação condizente com seus cargos,
observando-se critérios adotados em mercado.
§ 1º. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço),
poderão ser eleitos para cargo de diretor, com exercício cumulativo de funções.
Ocorrendo a hipótese de acumulação de cargos, caberá ao conselheiro-diretor escolher
entre a remuneração de conselheiro e a de diretor.
§ 2º. A investidura dos diretores far-se-á mediante termo lavrado no “Livro de Atas
das Reuniões da Diretoria", após apresentação de declaração elaborada e assinada
pelo Diretor em conformidade com o art. 147, §4º, da Lei nº 6.404/76 e demais
normativos editados pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 3º Em caso de ausência ou impedimento temporário, o diretor será substituído por
outro mediante designação da Diretoria.
§ 4º. Ocorrendo vaga de diretor, deverá o Conselho de Administração designar
substituto, cujo mandato expirará com o dos demais diretores.
§ 5º. Respeitado o número mínimo de diretores, o Conselho de Administração poderá
deixar de nomear substituto em caso de vacância de cargo de diretor.

Funcionamento da Diretoria
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Art. 20. A Diretoria poderá atuar como órgão colegiado, por meio de deliberações
tomadas em Reunião de Diretoria, a ser realizada sempre que os interesses sociais e
as disposições deste Estatuto assim o exigirem.
Art. 21. As Reuniões de Diretoria serão realizadas, ordinariamente, ao menos, uma vez
por mês, na sede da Companhia e presididas pelo Diretor Presidente ou por quem o
substitua nos termos deste Estatuto.
§ 1º. As reuniões serão convocadas por qualquer dos diretores, por carta protocolada
ou por fac-símile e mensagem eletrônica (e-mail), entregue aos demais diretores com
5 (cinco) dias de antecedência, devendo o instrumento de convocação estabelecer o
dia e a hora da reunião, além de breve descrição das matérias da ordem do dia,
dispensada a convocação nas reuniões a que comparecer a totalidade dos diretores.
§ 2º.

As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, cabendo a

cada Diretor, inclusive ao Diretor Presidente, um voto, devendo ser reduzidas a escrito,
por meio de uma ata, que deverá ser lavrada no livro de “Atas de Reunião da
Diretoria”, e, caso contiver deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros,
deverá ser arquivada perante a Junta Comercial e publicada no Diário Oficial do Estado
e em jornal de grande circulação.
§ 3º. Ocorrendo impasse com respeito a qualquer matéria posta em discussão em
reunião de Diretoria, tal matéria será levada à deliberação do Conselho de
Administração, que decidirá em última instância administrativa.

Competência da Diretoria
Art. 22. À Diretoria compete:
(i) cumprir as disposições deste Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e
do Conselho de Administração;
(ii) propor ao Conselho de Administração, para exame e deliberação, as diretrizes
fundamentais relacionadas aos objetivos e metas da Companhia;
(iii) assegurar o bom andamento dos negócios sociais, praticando todos os atos
necessários à realização dos objetivos da Companhia, observando, quando for o
caso, a necessidade de autorização prévia do Conselho de Administração ou da
Assembleia Geral;
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(iv) celebrar contratos de qualquer natureza com pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, observados os limites
impostos por este Estatuto;
(v) submeter ao Conselho de Administração a prática de qualquer ato que, nos
termos deste Estatuto, dependa de prévia autorização daquele órgão;
(vi) aprovar o quadro de pessoal da Companhia, estabelecendo o regime de
cargos e salários, a remuneração fixa e variável dos empregados e a política de
benefícios aplicável, observando políticas, diretrizes e procedimentos aprovados
pelo Conselho de Administração;
(vii) elaborar, ao final de cada exercício social, as demonstrações financeiras e o
Relatório Anual da Administração, submetendo-os, acompanhado do parecer dos
auditores independentes, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal;
(viii) apreciar o Plano Anual Estratégico e de Negócios da Companhia e submetêlo anualmente ao Conselho de Administração, executando o Plano aprovado;
(ix) apreciar o Orçamento anual da Companhia e submetê-lo anualmente ao
Conselho de Administração, executando o Orçamento aprovado;
(x) decidir sobre quaisquer assuntos não previstos neste Estatuto e que não
sejam da competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração;
(xi) outorgar mandatos para a prática de atos de sua competência, respeitadas
as disposições deste Estatuto; e
(xii) nos limites de suas atribuições e poderes, constituir mandatários da
Companhia, nos termos do Artigo 26, §2º deste Estatuto.
Art. 23. Compete ao Diretor Presidente:

(i)

Cumprir e fazer cumprir a estratégia, cultura organizacional, modelo de

gestão e controle de riscos definidos em comum acordo com o Conselho de
Administração;
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(ii) Prezar pela boa imagem da organização perante os Colaboradores e a
Sociedade;

(iii) Elaborar e submeter ao Conselho de Administração, a cada ano, o plano
estratégico, suas revisões anuais e o orçamento da Companhia, cuidando das
suas respectivas execuções;

(iv) Responder pela administração geral, atuando para implementar o Plano
Anual Estratégico e de Negócios aprovado pelo Conselho de Administração;

(v) Representar a Companhia junto aos acionistas, autoridades nacionais e
internacionais, poderes concedentes e o mercado em geral;

(vi) Atuar como elo entre o Conselho de Administração e as diferentes unidades
da Companhia e de suas controladas;

(vii)

Instalar e presidir as reuniões de Diretoria; e

(viii)

Zelar para que as demonstrações financeiras e os relatórios da Diretoria

sejam

tempestivamente

elaborados

e

encaminhados

ao

Conselho

de

Administração e ao Conselho Fiscal.
Art. 24. Compete ao Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações
com Investidores
(i)

Cumprir e fazer cumprir a estratégia, cultura organizacional, modelo de

gestão e controle de riscos definidos em comum acordo com o Conselho de
Administração;
(ii) Prezar pela boa imagem da organização perante os Colaboradores e
Sociedade;
(iii) Coordenar as ações para implantação, supervisão e manutenção de
controles internos, necessários ao bom funcionamento da Companhia;
(iv) Desenvolver

políticas

voltadas

para

o

planejamento

administrativo,

financeiro, e contábil da Companhia e de suas controladas;
(v) Desenvolver o relacionamento da Companhia e de suas controladas junto ao
mercado financeiro e de capitais;
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(vi) Coordenar a captação de recursos, a contratação e renegociação de
financiamentos

para

a

Companhia

e

suas

controladas,

submetendo

tais

operações à prévia aprovação da Diretoria e do Conselho de Administração, nos
termos deste Estatuto;
(vii) Avaliar e encaminhar para decisão da Diretoria e do Conselho de
Administração, conforme aplicável, a prestação de garantias pela Companhia e
por suas controladas;
(viii) Estruturar os recursos financeiros para novos negócios e investimentos pela
Companhia, conforme a orientação da Diretoria, do Conselho de Administração e
da Assembléia Geral;
(ix) Elaborar e propor à Diretoria o Orçamento Anual da Companhia;
(x) Coordenar a contratação de seguros e garantias para a Companhia e suas
controladas;
(xi) Prestar informações aos investidores, à Comissão de Valores Mobiliários –
CVM e, caso a Companhia tenha registro em bolsa de valores, a esta; e
(xii) Manter atualizado o registro da Companhia (art 21 da Lei nº 6.385/76 e art.
4º §1º da Lei nº 6.404/76).
Art. 25. Compete ao Diretor Vice-Presidente de Rodovias:

(i)

Cumprir e fazer cumprir a estratégia, cultura organizacional, modelo de
gestão e controle de riscos definidos em comum acordo com o Conselho
de Administração;

(ii)

Prezar pela boa imagem da organização perante os Colaboradores e
Sociedade;

(iii)

Estabelecer, em conjunto com a Diretoria, as estratégias de atuação da
Companhia no segmento de rodovias;

(iv)

Orientar e liderar a execução dos negócios relativos ao segmento
Rodovias, propondo e implantando ações de melhoria, novos projetos
para garantir melhoria contínua dos resultados através da excelência das
operações, boa gestão dos processos, qualidade dos serviços, segurança,
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assuntos regulatórios e ambientais, tudo em consonância com a estratégia
da Companhia; e

(v)

Representar a Companhia perante clientes, imprensa, sociedade e órgãos
legais, empresariais e governamentais, resguardando os interesses da
organização e zelando pela sua imagem.

Art. 26. Compete ao Diretor Vice-Presidente de Mobilidade Urbana e Aeroportos:
(i)

Cumprir e fazer cumprir a estratégia, cultura organizacional, modelo de
gestão e controle de riscos definidos em comum acordo com o Conselho
de Administração;

(ii)

Prezar pela boa imagem da organização perante os Colaboradores e
Sociedade;

(iii)

Estabelecer, em conjunto com a Diretoria, as estratégias de atuação da
Companhia no segmento de mobilidade urbana e aeroportos;

(iv)

Orientar e liderar a execução dos negócios relativos ao segmento
mobilidade urbana e aeroportos, propondo e implantando ações de
melhoria, novos projetos para garantir melhoria contínua dos resultados
através da excelência das operações, boa gestão dos processos,
qualidade dos serviços, segurança, assuntos regulatórios e ambientais,
tudo em consonância com a estratégia da Companhia; e

(v)

Representar a Companhia perante clientes, imprensa, sociedade e
órgãos

legais,

empresariais

e

governamentais,

resguardando

os

interesses da organização e zelando pela sua imagem.

Art. 27. Ao Diretor Vice-Presidente de Engenharia compete:

(i)

Cumprir e fazer cumprir a estratégia, cultura organizacional, modelo de
gestão e controle de riscos definidos em comum acordo com o Conselho
de Administração;

(ii)

Prezar pela boa imagem da organização perante os Colaboradores e
Sociedade;

(iii)

Prover diretrizes, modelo de atuação e suporte técnico de engenharia para
a Companhia e suas controladas;
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(iv)

Monitorar e agir para ajustar desvios na execução do padrão de gestão de
contratos de obras nas controladas da Companhia;

(v)

Orientar, apoiar e/ou coordenar a negociação de pleitos, multas e aditivos
contratuais nas controladas da Companhia;

(vi)

Promover a melhoria contínua da prática de gestão de projetos na
Companhia e controladas; e

(vii) Garantir que as condicionantes ambientais dos projetos de engenharia
sejam cumpridas.

Art. 28. Ao Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos compete:
(i)

Cumprir e fazer cumprir a estratégia, cultura organizacional, modelo de
gestão e controle de riscos definidos em comum acordo com o Conselho
de Administração;

(ii)

Prezar pela boa imagem da organização perante os Colaboradores e
Sociedade;

(iii)

Dirigir os processos e funções de Recursos Humanos da Companhia,
garantindo sua aderência à estratégia, cultura organizacional e modelo de
gestão definidos;

(iv)

Elaborar, executar e sustentar as políticas, normas e procedimentos de
Recursos Humanos da Companhia;

(v)

Assegurar consistência estratégica e qualidade dos processos de Recursos
Humanos, em especial aqueles correlacionados aos temas remuneração e
sucessão da alta administração;

(vi)

Estabelecer e diretrizes de seleção, contratação, administração de
pessoal,

remuneração,

treinamento,

desenvolvimento

e

ações

de

consequência em consonância com a estratégia, cultura organizacional e
modelo de gestão definidos; e
(vii)

Aderir e promover a adesão dos colaboradores ao código de ética,
princípios da cultura organizacional e prática do modelo gestão.
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Art. 29. Ao Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia compete:
(i)

Cumprir e fazer cumprir a estratégia, cultura organizacional, modelo de
gestão e controle de riscos definidos em comum acordo com o Conselho
de Administração;

(ii)

Prezar pela boa imagem da organização perante os Colaboradores e
Sociedade;

(iii)

Elaborar e submeter ao Conselho de Administração, a cada ano, o plano
estratégico e suas revisões anuais, cuidando da respectiva execução;

(iv)

Dirigir e liderar a avaliação do potencial e o desenvolvimento de novos
negócios nas áreas de Rodovias, Mobilidade urbana, aeroportos e de
outras atividades correlatas ou complementares da Companhia e das
sociedades direta ou indiretamente controladas, em harmonia com o
planejamento estratégico da Companhia;

(v)

Dirigir e liderar os processos, políticas e procedimentos de planejamento
estratégico da companhia;

(vi)

Elaborar e propor, anualmente, ao Conselho de Administração as
diretrizes estratégicas e o plano estratégico da sociedade, e executar o
plano estratégico aprovado.

Art. 30. A Companhia será obrigatoriamente representada, ativa e passivamente, por 2
(dois) Diretores em conjunto, ou por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um)
procurador, ou por 2 (dois) procuradores em conjunto, na forma deste artigo.
§ 1º. A representação ativa e passiva da Companhia em juízo, para receber citação,
intimação ou notificação, prestar depoimento pessoal ou realizar atos análogos, caberá
a qualquer dos Diretores ou um procurador com poderes específicos nomeado nos
termos deste instrumento.
§ 2º. Os mandatários da Companhia serão nomeados por procuração subscrita por 2
(dois) Diretores, na qual serão expressamente especificados os poderes outorgados,
sob pena de invalidade do mandato. As procurações outorgadas pela Companhia terão
prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano, exceto pelos instrumentos: (i)
outorgados a advogados para representação da Sociedade em processos judiciais ou
administrativos; ou (ii) vinculados a contratos de financiamento ou contratos de dívida.
§ 3º. As procurações mencionadas no item (i) do § 2º deste artigo poderão ser
subscritas por um Diretor isoladamente.
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§ 4º. Não obstante o disposto no caput deste artigo, a Companhia pode ser
representada por qualquer Diretor, isoladamente, nos seguintes casos: (i) aposição de
endosso-mandato em títulos para efeitos de cobrança ou depósito em instituições
financeiras, em favor da Companhia; (ii) representação da Companhia perante órgãos
da administração pública direta e indireta, sejam empresas públicas, sociedades de
economia mista, autarquias ou fundações, em todas as instâncias municipal, estadual
e federal; (iii) emissão de correspondência que não envolva compromisso para a
Companhia; e (iv) representação da Companhia nos atos societários de suas
Controladas ou Coligadas, tais como, por exemplo, assembleias gerais ou reuniões de
sócios.

CAPÍTULO IV
Conselho Fiscal
Art. 31. A Companhia terá um Conselho Fiscal, com funcionamento permanente,
integrado por 4 (quatro) membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas
naturais e residentes no País, aos quais competirão as atribuições previstas em lei.
§ 1º. A Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho
Fiscal deverá fixar-lhes a remuneração, observado o limite estabelecido no art. 162, §
3, da Lei n° 6.404/76.
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão suas funções até a
data da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição,
podendo ser reeleitos.
Art. 32. Os membros do Conselho Fiscal serão convocados por carta protocolada ou
por fac-símile e mensagem eletrônica (e-mail), entregue com 7 (sete) dias de
antecedência, para comparecerem às reuniões do Conselho de Administração ou da
Diretoria em que forem discutidas matérias sobre as quais, legalmente, estejam
obrigados a opinar.
Art. 33. A ausência de qualquer ou de todos os conselheiros fiscais nas sessões a que
se refere o artigo antecedente, desde que regularmente convocados, é ato de sua
responsabilidade, não eivando de vício quaisquer das deliberações tomadas nas
referidas sessões.
Art. 34. Após eleitos, os membros do Conselho Fiscal se reunirão para indicar, entre
eles, um conselheiro para presidir o órgão, a quem competirá coordenar as reuniões do
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Conselho Fiscal, para as quais convocará seus pares, por carta protocolada ou por facsímile e mensagem eletrônica (e-mail), entregue aos demais conselheiros com 7 (sete)
dias de antecedência da data designada para a reunião, devendo o instrumento de
convocação conter data, hora e local da reunião, bem como os assuntos objeto da
reunião.
Parágrafo único. As Reuniões do Conselho Fiscal serão instaladas com a presença de,
no mínimo, 2/3 de seus membros, sendo as decisões tomadas por maioria de votos
dos membros presentes.
CAPÍTULO V
Assembleia Geral
Art. 35. A convocação da Assembleia Geral cabe ao Conselho de Administração, por
ato de seu presidente, ou, na ausência ou impedimento deste, por ato de qualquer dos
demais membros do Conselho de Administração, observados os casos de legitimação
subsidiária para referida convocação, nos termos previstos em lei.
Art. 36.

A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de

Administração e, na ausência deste, por um dos presentes, desde que acionista,
administrador

da

Companhia

ou

advogado,

que

convidará

outro

acionista,

administrador da Companhia ou advogado para secretariar os trabalhos.
Art. 37. A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, nos quatro primeiros meses que
se seguirem ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais o exigirem.
Art. 38.

A Assembleia Geral será instalada para deliberar sobre as matérias cuja

aprovação tem competência privativa, nos termos da lei.
Art. 39. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por
procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
Companhia ou advogado, nos termos da lei.
Art. 40. Somente poderão tomar parte da Assembleia Geral os acionistas cujas ações
estejam registradas em seu nome, em livro próprio ou em documento comprobatório
expedido pela instituição financeira contratada para a prestação de serviço de ações
escriturais ou contratada para custodiar as ações, até 3 (três) dias antes da data da
Assembleia Geral.
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Art. 41. Ressalvados os casos previstos em lei, as deliberações da Assembleia Geral
serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não computados os votos em
branco.
Parágrafo único. O presidente da Assembleia Geral não computará o voto proferido
com violação ao disposto em acordo de acionistas, devidamente arquivado na sede da
Companhia.
CAPÍTULO VI
Exercício Social
Art. 42. O exercício social da Companhia terminará no dia 31 de dezembro de cada
ano, findo o qual a Administração fará elaborar as demonstrações financeiras do
exercício e as submeterá à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com a proposta de
destinação do lucro do exercício.
Art. 43. Feitas as necessárias anotações, dos lucros líquidos apurados no balanço
patrimonial anual deduzir-se-ão:
(i) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá
de 20% (vinte por cento) do capital social;
(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ajustado nos termos do art.
202 da Lei n° 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo
obrigatório;
(iii) o saldo que se verificar após as destinações acima terá a aplicação que lhe
for

dada

pela

Assembleia

Geral,

mediante

proposição

da

Administração,

observadas as disposições legais.
Art. 44. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, pagar ou
creditar juros sobre o capital próprio, nos termos do art. 9º, da Lei 9.249/95, sendo tal
remuneração imputada ao dividendo obrigatório apurado no exercício e devido tanto às
ações ordinárias quanto às ações preferenciais.
Art. 45. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,
observadas as limitações legais:
(i) levantar balanços semestrais ou em períodos menores e, com base neles,
declarar dividendos, ad referendum da Assembleia Geral;
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(ii) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou em balanços
intercalares, ad referendum da Assembleia Geral.
Art. 46. Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos reverterão em favor
da Companhia.
CAPÍTULO VII
Liquidação da Companhia
Art. 47. A Companhia dissolver-se-á, entrando em liquidação, nos casos previstos em
lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que determinará o modo de liquidação e
elegerá o liquidante e os membros do Conselho Fiscal para o período da liquidação,
fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 48. Todo conflito ou controvérsia decorrente da interpretação das disposições
deste Estatuto Social, bem como as divergências entre acionistas e entre estes e a
Companhia, decorrentes da relação de sociedade, deverão ser solucionadas por meio
de arbitragem, na forma da Lei n° 9.307/96 e do disposto no § 3º do artigo 109 da Lei
nº 6.404/76, indicando-se a Câmara de Arbitragem do Mercado da BOVESPA como
entidade arbitral e aplicando-se, no que couber, o Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado da BOVESPA. A arbitragem será realizada na Cidade do Rio de
Janeiro, na língua portuguesa, e os árbitros indicados deverão ter experiência
específica na matéria sob discussão, ainda que não sejam integrantes da Câmara de
Arbitragem escolhida, e deverão, preferencialmente, residir no Rio de Janeiro.
Parágrafo Único. Para os efeitos do art. 109, § 3º, da Lei nº 6.404/76, considerar-seão vinculados à cláusula arbitral os acionistas presentes à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 07/12/2007, na qual foi aprovado o
presente Estatuto, sendo condição para a aquisição ou subscrição de ações da
Companhia a adesão, formalmente manifestada pelo interessado, à cláusula arbitral
prevista neste artigo.”
*

*

*

*

*
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