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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
Durante o exercício de 2013, a movimentação dos investimentos permanentes da COMISA pode ser demonstrada como se segue:
Empresa investida
Saldo inicial
Aquisição Equival. Patrimonial Baixa / Ajustes Saldo 31/12/2013
Banco BMG S/A ........................................................
86.194
4.681
13.151
(7.852)
96.174
BMG Factoring ..........................................................
(17)
17
BMG Participações S/A .............................................
(10.369)
6.845
(3.524)
Brafrigo S/A ..............................................................
(118.194)
1.679
(116.515)
Brasfrigo Alimentos Ltda. ..........................................
42.751
269
(15.744)
27.276
Center Trading Indústria e Comércio S/A .................
17.972
535
(266)
18.241
Cinpar Holdings S/A ..................................................
7.684
1.125
8.809
COEMP Comércio e Empreendimentos S/A .............
25.981
95
23
26.099
Companhia Agrícola Santa Clara ...............................
27.088
106
27.194
Damp Eletric Eng. Torres e Ferragens S/A ................
15.026
2.577
17.603
EGL Empreendimentos Gerais Ltda. .........................
1.075
86
1.161
Empresa Agrícola São Cristóvão ...............................
(175)
6
(169)
Energer Geradores Energia ........................................
(3.471)
(519)
(3.990)
Eólica Famosa ............................................................
(279)
279
Eólica Pau Brasil ........................................................
(227)
227
Eólica Rosada ............................................................
(322)
322
Eólica São Paulo ........................................................
(237)
237
Intelitiva Com.Soluções .............................................
(879)
(1)
(880)
Interfood Serviços .....................................................
(86)
1
(85)
Market Delivery .........................................................
(1.066)
(8)
(1.074)
PF Participações ........................................................
1.219
(1.080)
139
São Mateus Agropecuária S/A ...................................
17.070
(14.603)
2.467
Outros investimentos registrados a custo ...................
97.911
97.911
Total do investimento ..............................................
203.430
5.900
10.264
(22.757)
196.837
Investimento em controladas - Ativo .........................
240.841
225.445
Provisão p/Perdas de Invest.Passivo - Passivo ...........
(135.322)
(126.519)
Outros investimentos registrados a custo ...................
97.911
97.911
10 Propriedade para investimentos - Refere-se principalmente a imóveis mantidos para obtenção de rendas pela Companhia Brafrigo S.A, e estão
assim demonstrados:
Referência
2013
2012
Imóveis para renda .......................................................................................................................................................
685
Total ............................................................................................................................................................................
685
11 Imobilizado - O ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2013 é composto por bens que contribuem para a realização do objeto social da
Companhia e está demonstrado como segue:
Conta
Saldo 31/12/2012
Movimentação no exercício
Saldo 31/12/2013
Baixas
Patrimonial (-) Dep./Am. Adições Patrimoniais (-) Dep./Am. (-) Dep./Am. Patrimonial (-) Dep./Am
Bens Imóveis .....................
5.104
(442)
(33)
5.104
(475)
Terrenos .............................
3.845
3.845
Edificações .........................
1.259
(442)
(33)
1.259
(475)
Bens Móveis .....................
24.328
(7.376)
5.231
(1.085)
462
(1.720)
28.474
(8.634)
Instalações .........................
10.539
(3.655)
16
(855)
10.555
(4.510)
Máquinas e Equipamentos .
4.036
(1.629)
1.610
(59)
58
(432)
5.587
(2.003)
Móveis e Utensílios ............
159
(74)
10
(1)
(18)
168
(92)
Veículos .............................
714
(661)
391
(105)
68
(97)
1.000
(690)
Computadores/Periféricos ..
207
(110)
102
(4)
2
(31)
305
(139)
Direitos de Uso ..................
3
3
Obras de Arte .....................
3
3
Pastagens ...........................
57
(46)
57
(46)
Culturas Permanentes ........
2.156
(785)
(134)
2.156
(919)
(Re) Florestamento ............
2
(2)
2
(2)
Benfeit. Imóveis Terceiros .
98
(20)
(3)
98
(23)
Animais de Trabalho ..........
4
(3)
4
(3)
Rebanho .............................
1.120
(391)
50
(658)
334
(150)
512
(207)
Imobiliz. em Andamento ....
5.230
3.052
(258)
8.024
Imobilizado de uso ...........
29.432
(7.818)
5.231
(1.085)
462
(1.753)
33.578
(9.109)
Exercício de Exercício de
2013
2012
Saldo patrimonial (custo histórico)
33.578
29.432
Depreciação acumulada
(9.109)
(7.818)
Saldo líquido do ativo imobilizado
24.469
21.614
12 Obrigações trabalhistas - Os saldos de obrigações trabalhistas estão
assim representados:
Referência
2013
2012
Salários .................................................
33
Provisões de férias ................................
707
681
Outras obrigações .................................
Total .....................................................
741
681
13 Obrigações sociais e tributárias
Os saldos registrados no grupo de Obrigações sociais e tributárias estão
representados por impostos a pagar como IRPJ e CSLL, bem como os
encargos sociais sobre os salários, como segue:
Referência
2013
2012
ISSQN ..................................................
9
1
Imposto de renda a pagar ......................
73
76
Contribuição Social a pagar ..................
3
INSS (Retido/Rural) .............................
6
2
IOF .......................................................
31
20
PIS/COFINS .........................................
98
4
Parcelamento de tributos ......................
ICMS ....................................................
1
Contribuições Retidas
(PIS/COFINS/CSLL) ...........................
5
Outros Impostos e Taxas ......................
4
4
INSS s/Salários .....................................
154
143
FGTS ....................................................
45
45
Total .....................................................
429
295
Circulante ..............................................
429
295
Não circulante .......................................
14 Empréstimos e financiamentos - Valores contratados junto a
instituições financeiras,tendo como finalidade a aquisição de bens ao
Imobilizado de uso e captação de recursos para capital de giro,

 

C.N.P.J.: 00.375.461/0001-49
NIRE 31300010856
Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas - Cumprindo as
disposições legais e estatutárias, apresentamos à apreciação dos
Acionistas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016
ficando esta Diretoria à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários. Belo Horizonte, 10/02/2017. a) A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
31/12/2016
31/12/2015
Circulante ......................................
566.787,19
84.253,22
Caixa, Bancos e Aplicações .........
121.449,06
84.253,22
Duplicatas Devedoras,
Impostos a Recuperar ...................
445.338,13
Não Circulante ............................. 3.668.269,85 4.222.452,25
Duplicatas Devedoras,
Impostos a Recuperar ..................
444.256,83
Realizável Longo Prazo ................
- 1.077.113,17
Investimentos ................................. 3.339.431,33 2.357.775,40
Imobilizado .....................................
327.423,75
341.892,08
Intangível ........................................
1.414,77
1.414,77
Total do Ativo ................................ 4.235.057,04 4.306.705,47
PASSIVO
31/12/2016
31/12/2015
Circulante ......................................
6.888,68
Obrigações Sociais a Pagar ..........
1.940,18
Ordenados e Salários a Pagar ......
4.129,88
Obrigações Fiscais .........................
818,62
Não Circulante .............................
575,00
575,00
Crédito de Acionistas p/Aumento
de Capital ........................................
575,00
575,00
Patrimônio Líquido ....................... 4.234.482,04 4.299.241,79
Capital Realizado/Subscrito ........... 5.961.685,51 5.961.685,51
Lucros / Prejuízos Acumulados ... (1.727.203,47) (1.662.443,72)
Total do Passivo e Patrim.líquido 4.235.057,04 4.306.705,47
Notas Explicativas Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro
de 2016. As Demonstrações contábeis foram realizadas de acordo
com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e dos Princípios
fundamentais da Contabilidade geralmente aceitos. A Transger
S/A, mantém atualmente participação acionária exclusivamente
na FCA - Ferrovia Centro – Atlântica S.A., registrada na conta
Investimentos pelo valor de R$ 2.357.775,40 e questiona
judicialmente, desde fevereiro de 2004, procedimentos adotados
pela FCA e seus controladores, que no entendimento da TRANSGER
S/A causaram prejuízos à nossa Empresa. Detalhes desta ação
poderão ser obtidos no sítio www.jfmg.jus.br, processo em
andamento nº 799404620104013800. Na conta Realizável a Longo
TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS

demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos de juros contratados, incorridos
até o encerramento do exercício. Os valores das parcelas nominais,
vencíveis a curto e longo prazo, não estão mensurados a valor presente,
em detrimento dos preceitos da Resolução CFC 1151 de 23-01-2009,
tendo sido mantido como critério de valoração o custo histórico dos
contratos assinados. Os saldos de empréstimos e financiamentos estãoassim
representados:
Referência
2013
2012
Financiamento Imobiriário ........................
1.340
Capital de giro ..........................................
Financimentos rurais .................................
Financimentos para compra de ativo fixo ..
1.953
14.669
Outros empréstimos e financiamentos .......
12.792
Total .........................................................
14.745
16.009
Circulante ................................................
2.008
15.363
Não circulante .........................................
12.736
646
Referência
2013
2012
Brasfrigo S/A ............................................
19.252
18.576
International Food Service ........................
2.299
Rede Horizonte .........................................
390
390
Interfood Serviços ....................................
3.181
882
Empresa Agricola São Gabriel ..................
Center Trading Ind. E Com. S/A ..............
3.109
Outras Pessoas Físicas ..............................
2.741
2.627
Total .........................................................
28.673
24.775
Não circulante ...........................................
28.673
24.775
Ativo não circulante - a) As operações com empresas associadas
decorrem de fornecimentos mútuos para financiamentos necessários a
suas atividades. Corresponde a saldos realizados de mútuos celebrados
junto a empresas e pessoas ligadas, bem como com terceiros, com a
remuneração dos valores históricos com base nos juros acordados nos
respectivos contratos, e apuração e registro dos encargos devidos de IOF
– Imposto sobre Operações Financeiras sobre os montantes envolvidos,
quando aplicável. As operações com empresas associadas, relacionadas à
atividade operacional da Companhia, foram realizadas em condições
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Despesas Operacionais
31/12/2016 31/12/2015
Despesas de Administração ............. (44.848,85) ( 59.000,03)
Despesas de Pessoal ..........................
- (100.630,37)
Despesas Tributárias ......................... (20.574,29) (16.621,00)
Despesas Financeiras ........................ (5.686,59)
(627,78)
Receitas Financeiras .........................
5.508,70
12.371,24
Prejuízo Operacional .......................... (65.601,03) (164.507,94)
Resultado/Receitas Não Operacionais
37.503,64
Recuperações/Reversões Diversas ..
841,28
7.001,81
Lucro/Prejuízo do Exercício .............. (64.759,75) (120.002,49)
Lucro/Prejuízo p/Ação .........................
(0,0523)
(0,0968)
FLUXO DE CAIXA - Exercício findo em 31 de dezembro de 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício/período ............................
(64.759,75)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Diminuição ativo não circulante ..........................
109.925,57
Aumento de outros créditos ..................................
(1.081,30)
Diminuição do passivo circulante ........................
(6.888,68)
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais ........................................
37.195,84
Disponibilidades no início do período ..................
84.253,22
Disponibilidades no final do período ....................
121.449,06
Aumento nas Disponibilidades .............................
37.195,84
Demonstração de Lucros e Prejuizos Acumulados
Saldo anterior Prejuízos Acumulados (31/12/2016) (1.662.443,72)
Resultado líquido exercício do ano ........................
(64.759,75)
Saldo Final Prejuízos Acumulados (31/12/2016) . 1.727.203,47
Prazo, está contido um valor de R$ 771.655,93 referente a aplicação
em CDB no Banco Santos S/A , atualmente sob processo de falência.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2017. Diretoria: Joaquim Augusto
Nahas - Dir. Presidente; José Flávio Coutinho – Dir. Financeiro.
Conselho de Administração: Joaquim Augusto Nahas, José Flávio
Coutinho, Maurício Ricardo Troca, Aloisio Augusto Figueiredo
Freitas, Eurico Alfeu Távora Meirelles, Sérgio Augusto Messeder
de Castro. Contador Alexandre Braga Rabello-CRC/MG 44.934/01.
Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Transger S/A –
no exercício de suas funções legais e estatutárias tendo examinado
o Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras
e Notas Explicativas relativas ao exercício encerrado em 31/12/
2016 declara que as referidas contas espelham a movimentação
econômica financeira do período, merecendo a aprovação
unânime dos presentes e estando assim em condições de serem
aprovadas pela Assembléia Geral da Companhia. Belo Horizonte,
10 de fevereiro de 2017. Walter Martins - Eustáquio Pires dos
Santos - Maria Zélia de Mendonça
20 cm -17 928283 - 1

acordadas entre as partes envolvidas, e seus saldos patrimoniais podem
ser assim demonstrados: b) A Companhia mantém Adiantamentos para
subscrição de Capital com as empresas sem expectativa de conversão em
capital no curto prazo:
Referência
2013
2012
Brasfrigo S/A ............................................
123.303
123.303
Center Trading ..........................................
2.553
2.553
São Mateus Agropecuária .........................
7.601
7.601
Market Delivery ........................................
30
30
Central Eolica São Vicente .......................
32
Central Eolica São Benedito .....................
42
Central Eolica Famosa ..............................
496
Central Eolica Pau Brasil ..........................
459
Central Eolica São Paulo ..........................
371
Central Eolica Rosada ...............................
632
PF Participações Ltda ...............................
27.530
Brasfrigo Alimentos ..................................
1.735
1.703
Total .........................................................
162.824
137.146
Passivo não circulante - c) As operações com empresas associadas
decorrem de fornecimentos de mútuos para financiamentos necessários a
suas atividades.
Referência
2013
2012
Brasfrigo S/A ............................................
4.041
Coemp ......................................................
11.598
9.845
Empresa Agrícola São Gabriel ..................
37.581
32.281
Empresa Agrícola Santa Clara ..................
27.653
19.229
Holding Belvedere ....................................
11.818
11.818
Holding Ouro Preto ..................................
25.587
23.282
CS MG Adm Seguros Ltda .......................
14.449
7.722
EGL Empreendimentos .............................
62.416
34.852
BMG Participações S/A ............................
12.230
São Mateus Agropecuaria S/A ..................
61
Damp Eletric .............................................
1.180
Outros - Pessoa Física ...............................
41.474
73.897
Total .........................................................
244.868
218.147
d) A Companhia mantém Adiantamentos para subscrição de Capital com
os acionistas sem expectativa para conversão em capital no curto prazo:
Referência
2013
2012
Empresa Agrícola São Gabriel ..................
Outras - Pessoa Física ...............................
17.524
16.703
Total .........................................................
17.524
16.703
e) A Companhia mantém saldo de dividendos a receber junto as suas
investidas e pode ser assim apresentado:
Referência
2013
2012
Dividendos a receber .................................
463
463
Total .........................................................
463
463
15 Provisão para passivos contingentes e depósitos judiciais
a. Provisão para contingência - Uma contingência é reconhecida no
balanço quando: (a) a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída
como consequência de um evento passado; (b) é provável que recursos
sejam exigidos para liquidar a obrigação; e (c) o montante da obrigação
possa ser estimado com suficiente segurança. As provisões são registradas
com base nas melhores estimativas de risco exigidas e analisadas caso a
caso, de acordo com consultas realizadas com nossos assessores legais e
consultores jurídicos internos. A Companhia tem passivos contingentes
relacionados a ações judiciais de natureza trabalhista, fiscal ou
cíveldecorrentes do curso normal dos negócios no montante de R$ 63
(R$199 em 2012). A administração da companhia, por meio de opinião
dos seus assessores jurídicos estima a probabilidade de perda como
provável. Não é esperada nenhuma exigibilidade relevante resultante dos
passivos contingentes, além daqueles provisionados. Para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2013, bem como para o período comparativo, não
apresenta montantes relevantes de processos judiciais com probabilidade
de perda possível. Assim demonstramos a seguir as provisões constituídas,
segregadas por tipo de processo:
Referência
2013
2012
Cível (i) .....................................................
13
117
Fiscais e Previdênciários ...........................
Trabalhista (ii) ...........................................
50
82
Total .........................................................
63
199
(i) Cíveis - são demandas que tem por objetivo pedidos de indenização
por danos material e moral. No que se refere aos pedidos de indenização
por dano moral. Os processos Cíveis no montante de R$ 13 são processos
que a Companhia está discutindo a questão reivindicação de propriedade.
Até o momento estes processos continuam em trânsito. (ii) Trabalhistas –
são demandas que tem por objetivo pedidos de indenização por diferenças
salariais por horas extras, férias e seus reflexos. Os processos Trabalhistas
estão provisionados no montante de R$ 50. Até o momento estes processos
continuam em trânsito. Os advogados da Instituição utilizam os critérios
de natureza das ações, atualização de cada ação e posicionamento de
nossos tribunais onde as referidas ações são classificadas conforme a
possibilidade de perda em: provável, possível e remota. b. Depósitos
judiciais - Assim demonstramos a seguir as provisões constituídas,
segregadas por tipo de processo:
Referência
2013
2012
Cível ..........................................................
14
14
Trabalhista ................................................
37
91
Recursal ....................................................
85
Total .........................................................
136
105
16 Patrimônio líquido - a. Capital social - O Capital Social de
R$102.000.000,00 é dividido em 579.893.021 ações ordinárias sem valor
nominal.
Partici- % ParticiAções
Quantidade
pação pação por
de Ações
em Reais Acionista
Ângela Annes Guimarães ........ 50.471.515 8.877.663
8,70%
Antonio Mourão Guimarães Neto 24.750.188 4.353.422
4,27%
Caroline Rache Guimarães ...... 7.074.343 1.244.338
1,22%
Flávia Guimarães Campos .......
525.247
92.388
0,09%
Flávio Pentagna Guimarães ..... 319.131.878 56.133.546
55,03%
Gabriel Rache Guimarães ........ 7.074.343 1.244.338
1,22%

sábado, 18 de Fevereiro de 2017 – 5
João Annes Guimarães .......... 52.047.254
9.154.826
8,98%
Marina Guimarães Campos ...
525.247
92.388
0,09%
Raquel Rache Guimarães ...... 7.074.343
1.244.338
1,22%
Regina Annes Guimarães ...... 52.047.254
9.154.826
8,98%
Régis Guimarães Campos .....
525.247
92.388
0,09%
Ricardo Annes Guimarães ..... 52.047.733
9.154.911
8,98%
Empresa Agrícola São Gabriel 4.013.907
706.024
0,69%
Algodões Empr. Turísticos ... 2.584.522
454.603
0,45%
Total ..................................... 579.893.021 102.000.000 100,00%
b. Ajustes de avaliação patrimonial - Reflexo - No exercício de 2013
a Companhia apurou equivalência patrimonial reflexo referente a ajustes
de títulos e valores mobiliários da sua investida – Banco BMG S.A. no
montante de R$1.978 (R$2.115 em 2012). c. Ajustes acumulados de
conversão - Reflexo - Refere-se a ajuste de conversão de moeda de sua
investida Cinpar Holding S.A. no montante de R$ 631 (R$631 em 2012).
d. Resultados acumulados - Corresponde ao resultado de exercícios
anteriores, acrescido do resultado do exercício corrente.
17 Receita de vendas - As receitas são representadas por vendas de
produtos agrícolas tais como café, feijão, milho, soja, no mercado interno,
além de receitas de serviços de colheita e fomento agrícola
Referência
2013
2012
Venda de Bens e Serviços ......................
11.504
15.273
Vendas Canceladas .................................
(932)
Impostos incidentes sobre vendas ..........
(219)
Total ......................................................
11.504
14.122
18 Despesas administrativas - As despesas administrativas estão
compostas por gastos com pessoal (salários, férias, rescisões e encargos
sociais), administrativas, material de consumo, depreciação/amortização,
serviços de terceiros e despesas tributárias assim demonstradas:
Referência
2013
2012
Despesas c/Pessoal .................................
5.744
7.012
Despesas Administrativas .......................
784
1.350
Material de Consumo .............................
106
55
Depreciação/Amortização ......................
80
145
Serviços de Terceiros .............................
2.940
1.110
Despesas Tributárias ..............................
1.580
599
Total ......................................................
11.234
10.272
19 Receitas e despesas financeiras - O resultado financeiro líquido
esta assim representada:
Referência
2013
2012
Juros/Descontos Obtidos .......................
638
1.404
Aplicação Financeira ..............................
40
18
Variação Cambial ...................................
4
Outras receitas financeiras .....................
4.823
558
Receitas financeiras .............................
5.505
1.979
Juros ......................................................
2.082
2.929
Variação Cambial ...................................
4
Outras despesas financiras .....................
11
135
Despesas financeiras ............................
2.097
3.065
Resultado financeiro líquido ...............
3.408
(1.085)
20 Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda e a
contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o
lucro tributável excedente de R$ 240.000,00 para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à
combinação de negócios, ou à itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. A Companhia
possui, em 31 de dezembro de 2013, bases negativas de contribuição
social e prejuízos fiscais a compensar com lucros tributáveis futuros,
sujeitos à revisão pelas autoridades fiscais, para compensação de
acordo com o limite de 30% do lucro tributável de cada exercício.
21 Instrumentos financeiros - A Companhia possui exposição para os
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: Risco de crédito. Risco de liquidez. Risco de mercado. Estrutura de gerenciamento
de risco - A Diretoria tem a responsabilidade para o estabelecimento da
supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia. A
Estrutura de gerenciamento de risco e definição das estratégias é sempre definida em conjunto com o Controlador da Companhia. A Diretoria é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da Companhia. Risco de crédito - Risco
e crédito é risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um
contrato de financiamento de projetos sociais, ou de uma contraparte
de um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigações contratuais. Os valores de mercado dos ativos e
passivos financeiros foram determinados com base em informações de
mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso
de diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa
poderão ter um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu valor de mercado,
que equivale ao seu valor contábil. Risco de mercado - Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado, tais como taxas de
câmbio e taxas de juros, tem nos ganhos da Entidade ou no valor de
suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro dos parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. Riscos financeiros - É o risco de que
o valor justo ou os fluxos de caixa futuros de determinados instrumentos financeiros oscilem devido às variações nas taxas de juros e índices
de correção. A Companhia gerencia o risco de mercado com o objetivo
de garantir que ela esteja exposta somente a níveis considerados aceitáveis de risco dentro do contexto de suas operações. Exposição a riscos
de taxas de juros - A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes substancialmente atreladas às variações do CDI, TJLP e IGPM, nas
aplicações financeiras em reais citada na nota explicativa nº 4, empréstimos e financiamentos na nota explicativa 16 e nas duplicatas a receber
de clientes em reais conforme citados na nota explicativa número 5.
Flavio Pentagna Guimarães - Diretor Presidente
Vanilce dos Santos Oliveira - Contadora: CRC/MG 091646/O-0
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VICTOR PURRI
CNPJ 21.527.924/0001-10 – Inscr. Estadual Isento
Belo Horizonte, 15 Fevereiro de 2017.
Srs. Condôminos,
Nos termos da Escritura de Convenção e de acordo com Edital publicado no Minas Gerais em 18/01/2016 , foi aberta a Assembleia Geral
Ordinária para prestação de Contas do ultimo trimestre de 2016 e Balancete anual de 2016, referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016,
em 28/01/2016, não tendo sido realizada conforme Edital publicado
de 28/01/2016, por motivos fortuitos. Ficam os Senhores Condôminos
convocados para a Assembleia Geral Ordinária de prestação de Contas do período acima referido, a se realizar a Rua da Bahia 486, 23º
andar no Salão de Reuniões, nesta Capital, em 29/04/2017 às 19h30
e em segunda convocação às 20h00, e as Assembleias Extraordinárias
Trimestrais e Assembleia Ordinária de Prestação Contas do período
Administrativo de 2017, nas seguintes datas: 30/04/2017, 29/07/2017,
28/10/2017 e 27/01/2018 às 14h00 em primeira convocação com o
número regimental de presença e às 14h30 horas em segunda convocação, com qualquer número de presença, para deliberarem o seguinte:
(a) Prestação de contas mensal. (b) Fixar taxas de condomínio para cada
mês. (c) Fixar verbas para obras e/ou consertos que se fizerem necessários. (d) Assuntos gerais. Ficam convocados também para a Assembléia
Geral Ordinária na data de 27/01/2018 no local acima mencionado às
16:30 horas em primeira convocação, com o nº regimental de presença
e às 17:00 horas em segunda convocação, com qualquer nº de presença
para deliberarem sobre o seguinte: a) Eleição do Síndico, Sub-Síndico,
Conselho Consultivo e suplentes, para o Biênio de 2018/2020.
Atenciosamente,
GERALDO VIANA FILHO
Síndico
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS /MG.
RETIFICAÇÃO - CONTRATO
Art. 61 § único – Lei 8666/93
Departamento Municipal de água e Esgoto - Contrato nº 054/2016Tomada de Preços nº 003/2016 – Processo nº 051/2016 – MADEN
CONSTRUTORA LTDA , onde se lê: Designado como Gestor: Márcio
Roberto de Oliveira leia-se Ana Maria Ferreira .
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CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA SEXTA REGIÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Educação Física da 6º Região comunica aos convidados e interessados no
Processo Licitatório nº 002/2017, Carta Convite 002/2017 publicado
em 14/02/2017 que, tendo em vista vícios formais encontrados no certame foi realizada a retificação do mesmo para “Processo Licitatório nº
004/2017, Carta Convite 004/2017”. Com isto, esta Comissão Permanente de Licitação receberá em caráter excepcional documentos que
ainda fizerem referência ao Processo Licitatório aqui retificado.Informações: Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira
das 9:00h às 17:00h, telefone: (31) 3337-7705. Belo Horizonte/MG,
17/Fevereiro/17.
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS DE JOÃO MONLEVADE / MG
PORTARIA Nº 053/2017.
17 de fevereiro de 2017.
O DIRETOR DO DAE - Departamento Municipal de Águas e Esgotos de João Monlevade – MG, Autarquia Municipal, estabelecido na
Rua Duque de Caxias nº 192, Bairro José Elói, João Monlevade, CEP
35.930-198, CNPJ nº 17.058.108/0001-38, no uso de suas atribuições
legais contidas na alínea “e” do § 2º e art. 6º da Lei 238 de 20 de outubro de 1970 e § 1º do inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520 de
17 de julho de 2002.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Concurso Público nº. 01/2016 para o
provimento de cargos públicos do Departamento Municipal de Águas
e Esgotos de João Monlevade/MG já tendo ocorrido a devida publicação do resultado final do processo e decorrido o prazo para interposição de recurso.
Art. 2º. O prazo de validade do Concurso Público nº. 001/2016 é de 02
(dois) anos, contados da data de publicação desta Portaria, podendo ser
prorrogado uma única vez por igual período, conforme o art. 37, inciso
III da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
João Monlevade, 17 de fevereiro de 2017.
CLERES ROBERTO DE SOUZA
Diretor do DAE
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