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SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 00.567.209/0001-31 - CAPITAL FECHADO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (Valores Expressos em Reais)

ATIVO Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes
 de caixa 26.259.123 4.934.379 43.689.446 12.032.647 
Clientes 26.576 24.402 3.006.885 3.520.639 
Estoques - - 6.973.682 4.603.503 
Tributos a recuperar 137.145 140.348 398.831 433.872 
Outros créditos 1.324 - 12.669 - 
Total do ativo circulante 26.424.167 5.099.129 54.081.513 20.590.661 
Clientes - - 2.956.024 2.136.600 
Outros créditos - - 224.845 224.845 
Depósitos judiciais - - 738.089 1.602.868 
Propriedade para investimento - - 33.623.946 614.153 
Partes relacionadas 5.229.094 2.051.787 8.326.336 4.928.287 
Investimentos 189.916.022 142.958.809 16.035.032 15.150.799 
Ativo Biológico - - 47.680.564 36.719.694 
Imobilizado 1.331.741 1.381.268 71.968.681 96.251.101 
Total do ativo
 não circulante 196.476.857 146.391.864 181.553.519 157.628.346 
Total do ativo 222.901.025 151.490.993 235.635.032 178.219.007

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo e Patrimônio Controladora Consolidado
 Líquido 2021 2020 2021 2020
Empréstimos - - - 610.257 
Fornecedores 38.273 - 148.179 747.693 
Obrigações trabalhistas 211.030 214.081 688.519 716.944 
Obrigações fi scais 93.337 156.007 907.138 510.567 
Dividendos 3.701.588 3.776.221 3.701.588 3.776.221 
Contas a pagar - 6.874 19.786 142.813 
Contas a pagar
 para aquisição de imóvel - - 1.443.780 10.033.831 
Total do passivo circulante 4.044.227 4.153.183 6.908.990 16.538.327 
Empréstimos - - - 759.333 
Provisão para contingências - - 1.576.201 1.576.201 
Obrigações fi scais diferidas 4.922.998 - 7.157.697 14.313 
Contas a pagar
 para aquisição de imóvel - - 5.698.150 2.221.150 
Partes relacionadas - - - 310.000 
Outras contas a pagar - - 334.080 66.000 
Total do passivo
 não circulante 4.922.998 - 14.766.128 4.946.997 
Capital social 115.556.759 80.288.848 115.556.759 80.288.848 
Reservas de capital 3.100.338 3.100.338 3.100.338 3.100.338 
Reserva legal 10.144.455 8.392.971 10.144.455 8.131.332 
Reservas de lucros 85.132.248 55.555.652 85.132.248 65.188.892 
Total do
 patrimônio líquido 213.933.799 147.337.809 213.933.799 156.709.410 
Participação de acionistas
 não controladores - - 26.115 24.273 
Total do passivo e
 patrimônio líquido 222.901.025 151.490.993 235.635.031 178.219.007

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Balanços patrimoniais (Valores expressos em reais)

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 35.029.668 21.132.663 25.659.908 21.207.022 
Outros resultados abrangentes - - - - 
Total do resultado
 abrangente do exercício 35.029.668 21.132.663 25.659.908 21.207.022

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Demonstrações do resultado abrangente (Valores expressos em reais)

       Lucros Total do patri- Participação Total do
 Capital Reserva Reserva Reserva Lucros a Reserva acumu- mônio líquido de não patrimônio
 social de capital legal estatutária Destinar de lucros lados da controladora controladores líquido
Saldos em 31/12/2019 80.288.848 3.100.338 7.336.338 2.294.360 20.004.985 22.299.346 - 113.024.869 8.182 113.033.051 
Lucro liquido do exercício - - - - - - 21.132.663 - 16.091 16.091 
Dividendos pagos - - - - (3.279.415) (3.279.415) - (3.279.415) - (3.279.415)
Reserva legal - - 1.056.633 - - - (1.056.633) 1.056.633 - 1.056.633 
Reserva estatutária - - - 3.169.899 - 3.169.899 (3.169.899) 3.169.900 - 3.169.900 
Dividendos minimos obrigatórios - - - - - - (3.776.221) - - - 
Ajuste de exercício
 anterior - Mombuca Agro - - - - 20.235.913 20.235.913 - 20.235.913 - 20.235.913 
Resultado a disposição
 da Assembléia - - - - 13.129.909 13.129.909 (13.129.909) 13.129.909 - 13.129.909 
Saldos em 31/12/2020 80.288.848 3.100.338 8.392.971 5.464.259 50.091.392 55.555.652 - 147.337.809 24.273 147.362.083 
Lucro liquido do exercício - - - - - - 35.029.668 - 1.842 1.842 
Incorpração Coligada 35.267.910 - - - - - - 35.267.910 35.267.910 
Reserva legal - - 1.751.483 - - - (1.751.483) 1.751.483 - 1.751.483 
Reserva estatutária - - - 5.254.450 - 5.254.450 (5.254.450) 5.254.450 - 5.254.450 
Dividendos minimos obrigatórios - - - - - - (3.701.588) - - - 
Resultado a disposição
 da Assembléia - - - - 24.322.146 24.322.146 (24.322.146) 24.322.146 - 24.322.146 
Saldos em 31/12/2021 115.556.758 3.100.338 10.144.455 10.718.710 74.413.538 85.132.248 - 213.933.799 26.115 213.959.914 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em reais)

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receita operacional líquida 318.945 280.586 34.074.752 32.638.629 
Custo dos produtos vendidos
 e serviços prestados - - (3.562.783) (4.178.773)
Lucro bruto 318.945 280.586 30.511.969 28.459.856 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais
 e administrativas (4.360.895) (2.609.040) (9.672.004) (7.101.186)
Despesas tributárias (460.024) (296.113) (2.068.547) (1.255.181)
Resultado de
 equivalência patrimonial 40.522.499 23.237.926 - - 
Depreciação e amortização (50.979) (60.265) (221.954) (1.935.311)

Demonstrações do resultado (Valores expressos em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2021

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Outras receitas
 (despesas) operacionais 51.941 980 11.576.260 5.060.311 
Lucro operacional antes
 do resultado fi nanceiro 36.021.488 20.554.075 30.125.723 23.228.490 
Resultado fi nanceiro líquido (1.501.269) 661.281 (1.204.677) (1.086.927)
Resultado não operacional - - 284.073 189.334 
Lucro antes dos impostos 34.520.220 21.215.356 29.205.120 22.330.897 
 Imposto de renda - corrente (39.847) (58.253) (1.289.813) (802.866)
 Imposto de renda - diferido 419.066 - (989.943) (3.608)
 Contribuição social - corrente (19.496) (24.441) (557.759) (316.101)
 Contribuição social - diferido 149.725 - (707.696) (1.299)
Lucro líquido do exercício 35.029.668 21.132.663 25.659.908 21.207.022 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional: A empresa SPM Participações S/A é uma Sociedade em-
presária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São Paulo na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 2092, 15º andar, São Paulo-SP, tendo como objeto a administração em ge-
ral de bens móveis e imóveis próprios e a participações em outras sociedades. 2. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: A 
empresa declara que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, sendo 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração dos Lucros ou Pre-

juízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 
e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empre-
sas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na ela-
boração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as PME, a empre-
sa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em 

substituição a esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez 
que as únicas alterações havidas no Patrimônio Líquido são oriundas do Resultado
do Exercício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distri-
buição de Lucros propostos. 3. Principais Práticas Contábeis: As principais prá-
ticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação do resultado 
é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do 
recebimento ou pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em cai-
xa e depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos Não circulantes: O imo-
bilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobiliza-
do estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na le-
gislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram
computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente do Conselho
Paulo Roberto Pereira Junior - Contador - CRC 1SP294778/O-1

 Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das 2021 2020 2021 2020
 atividades operacionais
Resultado antes dos impostos 34.520.220 21.215.356 29.205.120 22.330.897 
Ajustes para conciliar o lucro antes
 dos impostos às disponibilidades
 geradas pelas (consumido nas)
   atividades operacionais
Depreciação 50.979 60.265 264.547 1.935.311 
Baixa do ativo imobilizado 10.000 - 232.287 1.604.736 
Resultado de
 equivalência patrimonial (40.522.499) (23.237.926) - - 
Provisão para contingências - - - (260.000)
Ajuste ao Valor Justo -
 Mombuca Agro - - 10.851.715 20.235.913 
Variação nos ativos e passivos
Clientes (2.174) 29.537 (305.671) (5.408.470)
Estoques - - (4.164.092) (25.437.475)
Tributos a recuperar 3.203 (22.104) 35.042 (70.175)
Outros créditos (1.324) - 204.184 342.465 
Ativo Biólogico - - (20.018.672) - 
Depósitos judiciais - - 647.925 38.250 
Fornecedores 38.273 - (599.514) (69.314)
Obrigações fi scais (62.671) (127.335) 396.571 (208.133)
Obrigações trabalhistas (3.051) 28.978 (28.425) 221.567 
Contas a pagar para
 aquisição de imóvel - - (854.381) (8.732.474)
Contas a pagar (6.874) (4.357.853)
Outras contas a pagar - (29.467) 244.235 159.731 
Obrigações fi scais diferidas 4.922.998 (285.024) 7.143.384 (285.987)
Dividendos 135.029 - 135.029 
IR e CS pagos 509.448 (82.694) (3.545.211) (1.123.874)
Caixa gerado pelas
 (usados nas) nas
 atividades operacionais (408.443) (2.450.413) 15.486.218 5.272.968 
Fluxo de caixa das
 atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (11.452) - (1.917.207) (14.195.494)
Aquisição de ativo
 propriedade para investimentos - - (7.307.000) - 
Investimentos em participações
 societárias - controladas (6.434.714) - (957.880) - 
Investimento em
 participações societárias - - 73.647 - 
Incorpração 35.267.910 - 35.267.910 - 
Caixa usado nas atividades
 de investimentos 28.821.744 - 25.159.470 (14.195.494)
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamentos
Dividendos pagos (3.911.250) (3.977.270) (3.911.250) (3.977.270)
Partes relacionadas (3.177.307) 3.300.000 (3.708.049) (107.500)
Juros pagos - - - 561.716 
Emprestimos e fi nanciamentos - - (1.369.590) (389.866)
Caixa usado nas atividades
 de fi nanciamento (7.088.557) (677.270) (8.988.889) (3.912.920)
Redução de caixa e
 equivalentes de caixa 21.324.744 (3.127.683) 31.656.799 (12.835.447)
Demonstração das
 variações do caixa e
 equivalentes de caixa
 No início do exercício 4.934.379 8.062.062 12.032.647 24.868.093 
 No fi nal do exercício 26.259.123 4.934.379 43.689.446 12.032.647 
Redução de caixa e
 equivalentes de caixa 21.324.744 (3.127.683) 31.656.799 (12.835.446)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos fl uxos de caixa (Valores expressos em reais)
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CNPJs: 09.062.893/0001-74 e 09.062.893/0002-55

...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2021

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

À DD. Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS São Sebastião - SP. Opinião
com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Docas de São
Sebastião - CDSS, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021,
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com
ressalva: 1) Estudo para Reavaliação de Vida Útil: A Companhia efetuou por meio de
empresa terceirizada o teste de recuperabilidade dos ativos fixos, o qual demonstrou não
haver perda no exercício de 2021, porém o referido estudo não abarcou a reavaliação da
vida útil de parte dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de
cálculo e das taxas de depreciações, conforme estabelecido através da NBC TG 27 (R4) -
Ativo Imobilizado, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Como consequência,
não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreci-
ação pelo prazo de vida útil restante e seus reflexos sobre o Ativo Imobilizado, Patrimônio
Líquido e Resultado do Exercício sob nosso exame. Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Companhia Docas de São Sebastião - CDSS, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Continuidade opera-
cional: Chamamos a atenção para as demonstrações contábeis, que indicam que a Com-
panhia apresentou prejuízo no valor de R$ 13.486 mil durante o exercício findo de 31 de
dezembro de 2021 (prejuízo de R$ 15.387 em 2020). Cabe destacar que, no final do exer-
cício de 2016, a Companhia tornou-se dependente do Governo do Estado de São Paulo e
sua operação continua devido aos aportes realizados pelo Estado conforme Nota Explica-
tiva 19 (Receita de Subvenção Econômica). Esses eventos indicam que na permanência
das atuais circunstâncias haverá a necessidade de manutenção de subvenção para con-
tinuidade operacional da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS. Os detalhes sobre
as operações da companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontram-
se no Relatório de Administração. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse

assunto. Desestatização do Porto de São Sebastião: Chamamos a atenção para a Nota
Explicativa 3.1, que relata que o Porto Organizado de São Sebastião em 2019 foi incluído
no PPI - Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal conforme Decreto
Federal nº 9.972. No decorrer do exercício de 2020, o BNDES realizou a contratação de
consórcio para efetuar estudos para a desestatização do Porto. Em 2021, a Agência Naci-
onal de Transportes Aquaviários (ANTAQ) aprovou a realização de consulta e audiência
públicas para o recebimento de contribuições para o aprimoramento da minuta de edital e
contrato relativos ao processo de licitação para desestatização e concessão do Porto de
São Sebastião. A CDSS, por ser uma empresa do Estado de São Paulo, não foi contempla-
da no referido estudo. Desta forma, as demonstrações contábeis foram elaboradas com
base na suposição de que a Companhia está em continuidade operacional e continuará em
operação no futuro previsível. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse as-
sunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparen-
ta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elabo-
ração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liqui-
dar ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia Docas de
São Sebastião - CDSS são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia

de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Companhia. • avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências signi-
ficativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante
nossos trabalhos. São Paulo, 21 de março de 2022.

GML Auditoria e Consultoria Contabil - EIRELI
CRC 2SP036536/O-0
Dennis Pavia Villalva

Responsável Técnico - CRC 1SP - 246.768/O-6

que as empresas em que o Estado participa, direta ou indiretamente como acionista majo-
ritário, e que tenham em seus Estatutos Sociais especificação para autorização de aumen-
to do limite do Capital Social autorizado, como também, do seu respectivo aumento, a ser
deliberado pelo Conselho de Administração (inciso II do artigo 166 da Lei nº 6.404/76),
somente poderão realizar o aumento e autorizar as respectivas emissões de ações, após
pronunciamento do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC. Por força da já
citada Deliberação CODEC nº 1/91, a matéria deverá ser objeto de parecer preliminar da-
quele Colegiado, para posterior e oportuna deliberação do Conselho de Administração da
Companhia Docas de São Sebastião.
19. Receita: Em 2021 obtivemos uma receita de prestação de serviços bruta de R$
22.027.592 milhões, resultando decréscimo de 3% em relação a 2020 R$ 22.716.675milhões.
Tabelas           2021           2020
I 10.753.119 8.020.193
II 2.610.499 2.472.432
III 5.109.586 6.199.007
IV 3.119.002 5.994.188
V       435.386         33.855
Totais 22.027.592 22.716.675
Cargas           2021           2020
granéis sólidos 663.677,040 633.403,620
siderúrgicos - -
carga geral/sacas 34.677,164 144.006,660
contêineres - -
animais/ração 3.307,940 18.189,690

Cargas           2021           2020
cargas projeto - 58,500
apoio portuário     3.717,416    9.732,549
Totais 705.379,560 799.481,707
A Companhia Docas de São Sebastião passou a integrar o Orçamento Fiscal do Estado
a partir de 2016, na condição de empresa dependente, com a edição da Lei nº 16.334 de
09 de dezembro de 2016, que autorizou a abertura de crédito especial. Para o exercício
de 2021, a lei orçamentária do Estado, alocou recursos do Tesouro para as despesas
com pessoal/encargos e Custeio da Companhia Docas de São Sebastião.

         2021          2020
Receita de Subvenção Econômica F1 9.874.602 10.185.232
Recuperação de Despesas 275.211 352.872
Reversão de PDD 50.694 -
Reversão de Contingência     862.000               -

11.062.507 10.538.104
20. Despesas Administrativas e Custos Operacionais: Os gastos da Companhia Docas
de São Sebastião no decorrer do ano estão evidenciados conforme quadro abaixo:

  Despesas  Administrativas      Custos Operacionais
               2021         2020         2021          2020

Pessoal e Encargos 6.880.289 7.799.661 10.319.477 9.902.067
Utilidades 444.498 374.768 1.522.595 1.019.781
Serviços de Terceiros 2.767.541 2.223.512 3.409.554 2.194.620
Depreciações/Amortizações 9.357.021 9.399.190 4.164.366 4.252.619
Despesas com Ocupação 343.075 201.408 85.769 50.352

  Despesas  Administrativas      Custos Operacionais
               2021         2020         2021          2020

Cessão de Pessoal 34.862 38.289 313.757 344.603
Taxas e Contribuições 682.551 - 238.182 381.749
Diversos
Provisão para Contingências 2.852.338 6.606.457 - -
Imposto Diferido

23.362.175 26.643.285 20.053.700 18.145.791
21. Resultado Financeiro: As receitas financeiras são representadas por juros, atualiza-
ções monetárias e variações cambiais, resultantes de aplicação financeira e acordos de
parcelamento com clientes. As despesas financeiras são substancialmente representadas
pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos concedidos. O Resultado Financei-
ro da Companhia Docas de São Sebastião é evidenciado conforme quadro abaixo:

         2021          2020
Receitas Financeiras 522.967 251.577
Despesas Financeiras    (429.767)    (472.475)
Resultado Financeiro 92.930 220.898
22. Cobertura de Seguros: A Companhia Docas de São Sebastião possui um programa de
gerenciamento de riscos com o objetivo de limitá-los, buscando coberturas compatíveis
com seu porte e operação no mercado. Para tanto a Companhia Docas de São Sebastião
possui uma apólice de seguros, qual seja: • Seguro contra incêndio, raio, explosão /
implosão, danos elétricos, roubo / furto qualificado, vendaval, contratado com a segurado-
ra SOMPO Seguros - Vigência 16/09/2021 a 16/09/2022.

São Sebastião/SP, 21 de março de 2022

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, reunidos  na Praça da República, 53, 2º andar, Centro, no
município de São Paulo/SP, em  cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, analisaram o Relatório de  Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao  exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e demais documentos
referentes ao término do citado exercício. O Relatório do Auditor Independente  sobre as Demonstrações Contábeis foi apresentado com
a seguinte ressalva: 1)  Estudo para Reavaliação de Vida Útil: A Companhia efetuou por meio de empresa  terceirizada o teste de
recuperabilidade dos ativos fixos, o qual demonstrou não  haver perda no exercício de 2021, porém o referido estudo não abarcou a
reavaliação da vida útil de parte dos bens integrantes do ativo imobilizado para  definição das bases de cálculo e das taxas de

Os membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, reunidos em reunião em 24 de março de
2022, no município de São Paulo/SP, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, analisaram os Pareceres dos
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e demais documentos referentes

Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho de Administração

depreciações, conforme  estabelecido através da NBC TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado, aprovada pelo  Conselho Federal de Contabilidade.
Como consequência, não nos foi possível  mensurar os efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo  prazo de vida
útil restante e seus reflexos sobre o Ativo Imobilizado, Patrimônio  Líquido e Resultado do Exercício sob nosso exame. O Conselho, por
unanimidade, deliberou que as referidas propostas reúnem condições de serem  submetidas à aprovação dos Senhores Acionistas, por
estarem de acordo com a  Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como com a Lei nº  9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observada a ressalva formulada pelo Auditor  Independente e acima transcrita.

São Paulo, 22 de março de 2022

Renilda Peres de Lima
Gabriela Miniussi Engler Pinto Portugal

Sérgio Henrique Sá Leitão Filho
Vitor Danilo Miranda de Castro

Raquel Mendes Souza

Zulaiê Cobra Ribeiro

Paulo Tsutomu Oda

Cleber de Oliveira Mata

Conselho Fiscal

Paulo Tsutomu Oda - Diretor-Presidente

Cezar Aurelio Trombelli - Diretor Administrativo Financeiro

Bruno Tadim Leite - Contador - CT 1SP-335628/O-0

Diretoria Conselho de Administração

ao término do citado exercício. Entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da
Companhia, opinam pela sua conformidade e deliberaram que sejam submetidos aos acionistas para aprovação na Assembleia
Geral de Acionistas da Sociedade.

São Paulo, 24 de março de 2022

Prevenção de perdas se torna um 
tema mais relevante no comércio

Ao empreender em qualquer área do comércio, é impor-
tante estar atento a alguns fatores da indústria, mas, princi-
palmente, no que diz respeito ao controle de prevenção de 
perdas. De acordo com Flavia Nunes, consultora de varejo 
da Complement Consultoria & Marketing,  existem duas mo-
dalidades de perdas que devem ser levadas em consideração 
pelos gestores. 

“É possível classificar utilizando os termos prevenção de perdas 
e prevenção de quebras. A primeira, é o resultado dos produtos 
que não constam mais no estoque e não se sabe o motivo certo 
de sua falta. Enquanto a prevenção de quebras representa os 
produtos que foram danificados, vencidos ou não podem mais 
ser comercializados”, explica.

Para a especialista, é importante que os colaboradores exerçam 
suas funções com extrema atenção para diminuir as chances 
de erros. Cada conferente de produtos é um representante de 
prevenção de perdas na loja e é importante ser um exemplo 
de conduta para os outros colegas e funcionários. Além disso, 
eles devem pontuar todas as situações inesperadas ao gerente 
do estabelecimento, transformando a tomada de decisões em 
algo mais imediato.

É necessário fazer um acompanhamento detalhado de cada 
item, desde sua chegada até o momento de exposição nas 
gôndolas e vitrines. “O agente de prevenção de perdas tem 
o papel fundamental de acompanhar a contagem correta das 
mercadorias, além de verificar se o produto mencionado na 
caixa é o mesmo do interior. Também é importante criar um 
processo de organização e limpeza tanto no recebimento, 
quanto na exposição dos itens. Isso facilita a vida de clientes e 
colaboradores”, alerta.

Esse conceito tem se expandido cada vez mais no mercado, 
com empresas adotando uma tipologia detalhada para diferen-
ciar e classificar cada tipo de perda ou dano que eles possam 
enfrentar. “A concepção não se limita apenas ao controle de 
perdas em um estoque, mas também em perdas financeiras, ad-
ministrativas, comerciais, legais e até mesmo de produtividade. 
Portanto, gestores de áreas comerciais diferentes devem estar 
atentos a cada detalhe de diversos setores de uma organização”, 
relata Flávia.

A solução para uma maior eficiência nesse setor é simples: 
siga os processos estabelecidos. Para ter sucesso é necessário 
cumprir os procedimentos. Eles são definidos pela empresa com 
o intuito de facilitar os processos e obter melhores resultados, 
portanto, é importante manter uma boa sinalização informando 
como realizá-los de forma simples e objetiva. 

Vale lembrar que a educação é um quesito primordial na hora 
de orientar o cumprimento das normas, transparecendo uma 
postura exemplar e ética ao restante dos colaboradores. - Fonte 
e mais informações: (http://www.complement.com.br/ ).
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