
Página 6 São Paulo, quinta-feira, 30 de março de 2017

COMPANHIA INICIADORA PREDIAL
CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 18 de janeiro de 2017 A Diretoria
 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Ativo      31.12.2016     31.12.2015
Ativo Circulante
Disponibilidades 590.240,97 334.219,09
Aplicações Financeiras 4.390.180,34 6.634.121,31
Contas à Receber 75.358,87 69.178,35
Devedores Diversos 503.650,04 4.806.272,92
Depósitos Judiciais 258.481,49 258.481,49
Despesas Antecipadas 4.147,60 3.681,42
Total do Ativo Circulante 5.822.059,31 12.105.954,58
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 6.907.246,01 6.614.902,60
Imóveis 6.892.960,80 6.600.617,39
Impostos à Recuperar 14.285,21 14.285,21
Investimentos 466.097,53 460.658,28
Participação no Capital de Outras Sociedades 170.000,00 170.100,00
Outros Investimentos 296.097,53 290.558,28
Imobilizado 1.724.399,76 1.646.076,43
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 88.945,45 85.718,45
Veículos 7.021.960,08 6.926.385,54
Outras Imobilizações 247.472,56 226.927,87
( - ) Depreciações Acumuladas (5.633.978,33) (5.592.955,43)
Total do Ativo Não Circulante 9.097.743,30 8.721.637,31
Total do Ativo 14.919.802,61 20.827.591,89

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2016     31.12.2015
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 23.560,78 28.158,83
Impostos à Pagar 269.168,79 254.791,01
Dividendos à Pagar 27.304,63 23.568,39
Contas à Pagar 493.032,04 553.918,87
Provisão para Contribuição Social 61.245,98 74.333,29
Provisão para Imposto de Renda 158.931,70 150.724,90
Total do Passivo Circulante 1.033.243,92 1.085.495,29
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 176.867,69 176.867,69
Total do Passivo Não Circulante 176.867,69 176.867,69
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital 148.058,05 148.058,05
Reserva Legal 1.397.837,49 1.397.837,49
Reservas de Lucros 8.029.021,94 13.884.559,85
Total do Patrimônio Líquido 13.709.691,00 19.565.228,91

Total do Passivo 14.919.802,61 20.827.591,89

 Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

     31.12.2016      31.12.2015
Receita Operacional Bruta 6.970.994,45 5.871.788,53
Receitas de Locação de Imóveis 6.970.994,45 5.871.788,53
Despesas (Receitas) Operacionais (1.096.345,86) (1.577.871,91)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (855.379,92) (836.140,35)
Despesas Financeiras (312,42) (2,29)
Despesas Tributárias (291.457,01) (254.426,35)
Despesas Imobiliárias (158.585,57) (512.351,27)
Outras Despesas Administrativas (968.080,26) (1.042.761,17)
Despesas Patrimoniais (41.022,90) (35.941,59)
Outras Despesas (2.437,95) (59,04)
Receitas Financeiras 1.220.930,17 1.050.010,48
Receitas Diversas - 53.799,67
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 5.874.648,59 4.293.916,62
Provisão para Contribuição Social (312.422,49) (266.633,08)
Provisão para Imposto de Renda (843.840,24) (716.647,46)
Saldo à Disposição da Diretoria 4.718.385,86 3.310.636,08

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

     31.12.2016     31.12.2015
Atividades Operacionais 4.759.408,76 3.346.577,67
Lucro Líquido do Exercício 4.718.385,86 3.310.636,08
Depreciações 41.022,90 35.941,59
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (3.878.847,29) 1.398.461,56
Contas à Receber 6.180,52 (16.672,84)
Devedores Diversos (4.302.622,88) -
Despesas Antecipadas 466,18 607,42
Imóveis 292.343,41 142.685,48
Impostos à Compensar - (325,35)
Acréscimo de Investimentos 5.439,25 4.577,55
Acréscimo do Imobilizado 119.346,23 1.267.589,30
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 10.626.175,14 1.252.559,72
Contribuições e Encargos à Recolher 4.598,05 (2.587,48)
Impostos à Pagar (14.377,78) 5.963,27
Dividendos à Pagar (3.736,24) -
Contas à Pagar 60.886,83 (42.339,47)
Contribuição Social sobre Lucro 13.087,31 (12.326,27)
Imposto de Renda (8.206,80) 3.849,67
Dividendos Pagos 10.573.923,77 1.300.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.987.919,09) 695.556,39
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 6.968.340,40 6.272.784,01
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 4.980.421,31 6.968.340,40
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa (1.987.919,09) 695.556,39

sobre o 4º trimestre de 2016 e serão recolhidas nos devidos prazos. As re-
ceitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. A con-
tribuição social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a
receita ajustada acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em cada
trimestre, conforme previsto na Legislação. O regime tributário adotado pela
empresa no ano calendário de 2016, foi o de lucro presumido. O capital social
totalmente subscrito e integralizado, está representado por 3.178 ações or-
dinárias, sem valor nominal. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2016,
dividendos no valor de R$10.573.923,77. O lucro líquido apurado em 31 de
dezembro de 2016, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes
de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponí-
vel na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de
curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 590.240,97; Aplicações
financeiras de curto prazo = 4.390.180,34; Caixa e equivalentes de caixa =
4.980.421,31. São Paulo, 18 de janeiro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016, foram preparadas de acôrdo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais 3 - Principais Práticas Contá-
beis - As aplicações financeiras estão representadas por aplicações de
curto prazo, registradas ao custo de aquisição. Na conta devedores diversos
estão registrados os valores à receber de terceiros. Os depósitos judiciais
estão em garantia de processos de IPTU sobre imóveis. Os imóveis
contabilizados no ativo não circulante, estão lançados pelo seu custo de
aquisição. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, e a depreci-
ação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em
consideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no resultado do
exercício. O contas à pagar, são as obrigações assumidas com terceiros,
cujos pagamentos serão efetuados no próximo exercício. As provisões para
a contribuição social sobre o lucro e para o imposto de renda são devidas

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2014 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 11.873.923,77 17.554.592,83
Dividendos Distribuídos - - - (1.300.000,00) (1.300.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 3.310.636,08 3.310.636,08
Saldo em 31.12.2015 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 13.884.559,85 19.565.228,91
Dividendos Distribuídos - - - (10.573.923,77) (10.573.923,77)
Lucro Líquido do Exercício - - - 4.718.385,86 4.718.385,86
Saldo em 31.12.2016 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 8.029.021,94 13.709.691,00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente                                       Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 18.145.784/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL  ENCERRADO EM  (Valores em R$ Mil)
ATIVO N E   31/12/16   31/12/15
CIRCULANTE        2.213        2.575
Disponibilidades 3.g 838 1.241
TVM e Instrum. Financ. Deriv. (90 dias)   4.a        1.041           897
Carteira própria  1.041  897

TVM e Instrum. Financ. Derivativos   4.a           301           427
Carteira própria  301  427

Outros Créditos              9              8
Diversos 9 8

OUTROS VALORES E BENS            24              2
Despesas antecipadas 24 2

NÃO CIRCULANTE            22            26
Imobilizado de uso            22            26
Outras imobilizações de uso 31 31
(Depreciações acumuladas) (9) (5)

TOTAL DO ATIVO 2.235  2.601

PASSIVO N E   31/12/16   31/12/15
CIRCULANTE            67           160
Outras Obrigações            67           160

Carteira de câmbio 5. 1 -
Fiscais e previdenciárias 5. 35 149
Diversas 31 11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        2.168        2.441
Capital:  6.a        1.950        1.500

De Domiciliados no país 1.950 1.500
Reservas de lucros  6.b 218 941
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.235 2.601

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  2ºSem/16   31/12/16   31/12/15
Receitas de Interm. Financeira          461          863       1.196
Resultado de operações com TVM  53  141  157
Resultado de operações de câmbio  408  722  1.039
Resultado Bruto da Interm. Financ. 461 863 1.196
Outras Receitas/Desp. Operacionais         (331)         (653)         (580)
Receitas de prestação de serviços  32  66  68
Despesas de pessoal (129) (274) (220)
Outras despesas administrativas (205) (392) (353)
Despesas tributárias (27) (51) (66)
Outras despesas operacionais (2) (2) (9)
Resultado Operacional  130  210  616
Resultado Antes da Tributação

sobre o Lucro e Participações  130  210  616
Imposto de Renda e Contrib. Social (15) (45) (170)

Provisão para imposto de renda (6) (19) (97)
Provisão para contribuição social (9) (26) (73)

Lucro líquido (prejuízo) do Período  115  165  446
Juros de capital próprio (88) (88) (136)
Nº de cotas.............................: 1.950.000 1.950.000  1.500.000
Lucro/(prej.) por mil cotas..............R$ 59,19 84,67 297,55
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Período          115          165         446
Resultado Abrangente Total          115          165         446

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

Eventos                               . Realiz. Espec/luc.   Acumul.       Total
Saldos Início Per. em 01/07/16   1.500 941 50 2.491
Reversão de reservas (800) 800 -
Dividendos intermediários (800) (800)
Aumento de capital 450 - - 450
Lucro líquido (prej.) do período 115  115
Destinações:           -            77        (165)        (88)
Juros capital próprio (88) (88)
Reserva especial de lucros 77 (77) -
Saldos Fim Per. em 31/12/16  1.950 218  -  2.168
Mutações do Período:  450 (723) (50) (323)
Saldos Início Per. em 01/01/16 1.500 941 - 2.441
Reversão de reservas (800) 800 -
Dividendos intermediários - (800) (800)
Aumento de capital 450 - - 450
Lucro líquido (prej.) do período 165 165
Destinações:           -            77        (165)        (88)
Juros capital próprio (88) (88)
Reserva especial de lucros 77 (77) -
Saldos Fim Per. em 31/12/16 1.950 218 - 2.168
Mutações do Período: 450 (723) - (273)
Saldos Início Per. em 01/01/15 1.500 631 - 2.131
Lucro líquido (prej.) do período 446 446
Destinações:           -          310        (446)       (136)
Juros capital próprio (136) (136)
Reserva especial de lucros 310 (310) -
Saldos Fim Per. em 31/12/15 1.500 941 - 2.441
Mutações do Período: - 310 - 310

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das ativ. operacionais 2º Sem/16  31/12/16  31/12/15
Lucro líquido (prej.) do sem./exercício 115 165 446
Depreciações e amortizações 2 4 4
Provisão de impostos no resultado            15           45         170

         132         214         620
Variação de Ativos e Obrigações          670         (35)         55
(Aumento) redução TVM inst. Financ. Deriv.  655  126  335
(Aumento) redução de outros créditos  32 (1) (7)
(Aum.) redução de outros valores bens (10) (22) (2)
Aumento (redução) em outras obrigações             (7)       (138)       (271)
Caixa líquido proven. das ativ. operac.          802         179         675
Fluxos de caixa das ativ. de investim.
Inversões em: Imobilizado de uso - - (10)
Caixa líquido usado nas ativid. de invest. - - (10)
Fluxos de caixa das ativid. de financ.
Recebimento pela integralização de capital 450 450 -
Pagamento de juros de capital próprio (88) (88) (136)
Dividendos/Lucros pagos/Propostos (800) (800) -
Caixa líquido usado nas ativ. de financ.  (438) (438) (136)
Aum. líquido de caixa e equiv. caixa          364       (259)        529
Caixa e equiv. de caixa início do período 1.515 2.138 1.609
Caixa e equiv. de caixa fim do período 1.879 1.879 2.138

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (R$ Mil)

1. Contexto Operacional. A "Numatur Corretora de Câmbio Ltda." foi cons-
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera-
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN,
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando
aplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 31 de
janeiro de 2017. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a) Apura-
ção de resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério "pro
rata" dia. b) Estimativas contábeis. Na preparação das demonstrações, fo-
ram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos
e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores divergentes devido a subjetividade inerentes ao processo de
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo me-
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo pra-
zo. São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável,
as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Deriva-
tivos. Os títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de
acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para
venda e mantidos até o vencimento. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os
títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como "Disponíveis
para Venda". Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na
categoria "disponíveis para venda" são contabilizados em contrapartida à

conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na
venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respec-
tivas contas de resultado do período. e) Passivos circulantes e exigíveis a
longo prazo. Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: São
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambi-
ais incorridas até a data dos balanços. f) Provisão para imposto de renda e
contribuição social. A provisão para o imposto de renda é constituída à
alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os
lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social
estava sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes deter-
minados pela legislação fiscal. Em 21 de maio de 2015, foi publicada a Me-
dida Provisória 675/2015, que alterou a alíquota da Contribuição Social so-
bre o Lucro Liquido (CSLL) das Instituições Financeiras de 15% para 20%,
com eficácia a partir de 01 de setembro de 2015, convertida pela Lei 13.169
de 6 de outubro de 2015. g) Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e equiva-
lentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional
e estrangeiras, e aplicações cujo vencimento das operações na data de
efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insigni-
ficante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

 31/12/16  31/12/15
Disponibilidades         838      1.241

Caixa 32  42
Depósitos Bancários 646  469
Disponibilidades em moedas estrangeiras 160 730

Títulos e valores mobiliários      1.041         897
Certificado de Depósito Bancário 1.041  897

Total Caixa e equivalentes de caixa      1.879      2.138
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a)
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os títulos e valores mobiliários classi-
ficados como disponíveis para venda, estão comparados entre o valor de
custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos estava assim
representado:                                                            31/12/2016

Sem Até 3 meses Acima
Carteira Própria Vencim. 3 meses  a 1 ano de 1 ano Mercado   Custo
Certificado de
  Depósito Bancário  301  1.041 -  -  1.342  1.342
Total       301      1.041           -            -     1.342   1.342
Carteira Própria                                                            31/12/2015
Certificado de
  Depósito Bancário -  897 - -  897  897
Cotas de fundos de
 Investimento  427 - - -  427  427
Total        427        897           -            -     1.324   1.324
b) Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Corretora não possuía operações

próprias de instrumentos financeiros derivativos. 5. Composição de saldos
relevantes.
Passivo Circulante  31/12/16  31/12/15

Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias          35         149

Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 5 118
Impostos e contribuições a recolher 30 31

Diversas          31           11
Provisão p/pagtos. a efetuar 31 11

6. Patrimônio Líquido. a) Capital Social. O capital social é de R$ 1.950 (R$
1.500 em 2015), dividido em 1.950.000 cotas (1.500.000 em 2015), total-
mente integralizado na data do balanço por cotistas domiciliados no país.
Em 27 de setembro de 2016 foi deliberado o aumento do capital social de R$
1.500 para R$ 1.950, mediante a emissão de 450.000 novas cotas no mon-
tante de R$ 450. b) Reservas de Lucros. No exercício encerrado em 31/12/
2016 foi destinado o saldo de lucros acumulados para reservas especiais
de lucros no montante de R$ 77 (R$ 310 em 2015). 7. Juros sobre Capital
Próprio. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram pagos
juros sobre capital próprio no montante de R$ 88 (R$ 136 em 2015), confor-
me faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro. Em cumprimento à legislação específica e às melhores práticas
para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódicas e extraordinárias
em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses procedimentos e
medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão de riscos e con-
troles internos. 9. Transações com partes Relacionadas. Remuneração do
pessoal chave da administração: A remuneração total do pessoal chave da
administração para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de
R$ 30 (R$ 24 em 2015), a qual é considerada benefício de curto prazo. 10.
Contingências. As declarações de renda dos últimos cinco exercícios es-
tão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros impos-
tos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos ór-
gãos competentes por períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento da
Estrutura de Capital. Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/
2011 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de ge-
renciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimen-
tos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de
forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela
instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e servi-
ços oferecidos a seus clientes. 12. Risco Operacional. Foram desenvolvi-
das ações visando à implementação da estrutura de gerenciamento de risco
operacional, em conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam
o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacio-
nal, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações,
os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o processo de divul-
gação das informações. 13. Risco de Mercado. O gerenciamento de risco
de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que
mantém independência com relação à mesa de operações. A Instituição
encontra-se apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464/07 que
trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos esta-
belecidos. 14. Ouvidoria. O componente organizacional encontra-se em
funcionamento e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por
meio da Resolução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.
          JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS  -  Diretor
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da Numatur Corretora de Câmbio Ltda.
São Paulo, SP. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da
Numatur Corretora de Câmbio Ltda. ("Numatur") que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, bem
como, as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos
assuntos comentados no parágrafo "base para opinião", as demonstrações
contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explica-
tivas da Administração, que as acompanham, representam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Numatur Corretora de Câmbio Ltda. ("Numatur"), em 31 de dezembro de
2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
2º. Semestre e exercício findos naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições financeiras autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para Opinião. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção intitulada: "Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em
relação a "Numatur", de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras. A Administração da
"Numatur" é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários

para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da "Numatur" continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a Administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da "Numatur" são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissi-
onal ao longo da auditoria. Além disso: i) Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. ii) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-

tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Corretora. iii) Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela Administração. iv) Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerte-
za relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possa levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da "Numatur". Se concluirmos que existe uma incerteza relevante devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não
mais manter-se em continuidade operacional. v) Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. vi) Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações fi-
nanceiras do exercício corrente. Descrevemos esses assuntos em nosso
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divul-
gação pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deveria ser comunicado em nosso
relatório, porque as consequências adversas de tal comunicação poderiam,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação
para o interesse público. São Paulo, 22 de março de 2017.
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Lei deve dar 
segurança 
jurídica a 
pequeno 
empreendedor

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, reafi rmou 
ontem (29) a necessidade de o 
Brasil contar com uma legisla-
ção trabalhista que dê seguran-
ça jurídica a trabalhadores e a 
pequenos empreendedores, em 
especial neste momento no qual 
quase 13 milhões de pessoas 
estão desempregadas.

“Dos 39 milhões de empregos 
formais existentes no Brasil, 
85% são micro e pequenos 
empresários. Às vezes, são mi-
cro e pequenas empresas que 
geram cinco empregos. É um 
pequeno empreendedor que 
paga aluguel, não tem nem casa 
para morar, seus fi lhos estudam 
em escola pública, mas estão 
gerando emprego”. O ministro 
participou de audiência na Co-
missão de Trabalho da Câmara. 
Ele veio falar sobre assuntos 
da pasta, mas principalmente 
da reforma trabalhista que 
está sendo analisada por uma 
comissão especial da Casa. 

Segundo Nogueira, a propos-
ta encaminhada pelo governo 
foi elaborada depois de uma 
peregrinação pelo Brasil e 
reuniões com sindicatos, con-
federações de trabalhadores e 
centrais sindicais. O ministro 
também enfatizou que a pro-
posta não vai ameaçar direitos 
consolidados como jornada de 
trabalho, descanso remune-
rado, férias, décimo-terceiro, 
vale-transporte e vale-refeição. 
O fato de o projeto prever que 
convenções e acordos coletivos 
tenham força de lei, na avaliação 
do ministro, igualmente trará 
segurança. 

“O que está legislado está 
consolidado. O que estamos 
permitindo é que, por meio da 
convenção coletiva, o trabalha-
dor possa escolher a forma mais 
vantajosa para ele usufruir de 
seus direitos”, explicou. Como 
exemplo, ele disse que o acordo 
pode permitir jornada de 12 
horas com folga de 36 horas 
(Ag.Câmara).

Cresceu o 
faturamento 
do setor de 
máquinas e 
equipamentos

O faturamento do setor de 
máquinas e equipamentos 
somou R$ 4,86 bilhões de 
receita líquida em fevereiro, 
o que signifi cou crescimento 
de 14,5% na comparação com 
janeiro, informou ontem (29) a 
Associação Brasileira de Máqui-
nas e Equipamentos (Abimaq). 
Na comparação com fevereiro 
do ano passado, no entanto, o 
faturamento do setor registrou 
queda de 17%.

As exportações do setor em 
fevereiro somaram US$ 607,2 
milhões, aumento de 36,2% em 
relação a janeiro e resultado 
4,2% superior ao do mesmo mês 
do ano passado. As importações 
caíram 21,1% em relação a ja-
neiro e 14% na comparação com 
fevereiro de 2016, alcançando 
US$ 887,7 milhões. Com isso, o 
saldo da balança comercial fi cou 
negativo em US$ 280,4 milhões, 
recuo de 37,5% ante o mesmo 
período do ano passado e de 
58,7% em relação a janeiro.

Quanto ao número de pessoas 
ocupadas no setor em fevereiro, 
não houve alteração em relação 
a janeiro, segundo a Abimaq, 
com 292,6 mil trabalhadores 
nos dois meses. Na comparação 
com fevereiro do ano passado, 
no entanto, houve redução de 
18,3 mil postos de trabalho, 
queda de 5,9% (ABr).

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.

Lucio Bernardo/Ag.Câmara


