
POLÍTICA

Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico nº 
002/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 24/02/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 09/03/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 09/03/2022, às 08h05; início de disputa de preços: 09/03/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br Jaguaretama-CE, 22 de 
Fevereiro de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 008/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE, EXERCÍCIO 2022. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento das propostas: 24/02/2022 as 
08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 08/03/2022, as 08h00mim; data de abertura 
das propostas: 08/03/2022, às 08h10; início de disputa de preços: 08/03/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 23 de 
Fevereiro de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Edital de Convocação da 
Assembleia Geral Ordinária da CENEGED S/A

Ficam convocados(as) os(as) Senhores(as) acionistas da Companhia Eletromecânica e 
Gerenciamento de Dados S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) na sede social, 
situada à Rua Raimundo Matias, 555 – Bairro Pedras Itaitinga/CE, nesta capital, às 9 horas do dia 12 
de março de 2.022 – sábado, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: Pauta AGO: 
a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrações Financeiras 
com respectivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2.021 e  Destinação do Lucro Líquido ou Perdas do exercício. b) Eleição dos membros efetivos e dos 
suplentes do Conselho Fiscal (anual). c) Outros assuntos de interesse social. Itaitinga, 02 de fevereiro 
de 2022. • Por conta da pandemia do Corona vírus nossa assembleia será excepcionalmente por 
aplicativo Google Meet a ser usado via link na Web (https://meet.google.com/edx-bjit-kax). 

Renato Albuquerque Felipe 
 Diretor Presidente da CENEGED.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Ofício de Notas 
e Registros Públicos Rua Vaderi R. Campos, 13, Palmácia-Ce. Fone (0XX85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- 
Notário/Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA -- Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE, Oficial do Registro de Imóveis, deste Município e Comarca de 
Palmácia, Vinculada à Comarca de Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos os que o 
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 03/01/2022, por JOSÉ ITAMAR DE 
ANDRADE, portador da CNH. 03086217395 DETRAN/CE, Exp. 04/01/2018, CPF. 155.810.803-30, e sua mulher, LEDA MARIA 
CAMPOS DE ANDRADE, portadora da CI-RG. 1.016.054 SSP/CE, Exp. 01/05/1977, CPF. 213.137.193-72, brasileiros, cearenses, 
casados pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, antes da vigência da Lei 6.515/77, agricultores aposentados, residentes e 
domiciliados à Rua Clementino Rodrigues Campelo, 74, Bairro Caboclos, nesta Cidade. Requerem para o Reconhecimento de direito 
de Propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e Provimento 65, de 14/12/2017, 
do CNJ., do(s) imóvel(is) denominado(s) “Sítio São Paulo”, situado(s) à margem da Estrada Carroçável que a Sede do Município/Sítio 
São Paulo, na Localidade de São Paulo, neste município, sem transcrição e/ou matricula no acervo do Registro de Imóveis desta 
Serventia Registral, com uma área de 11,09 ha., um perímetro de 1.733,50m, área georreferenciada ao Sistema Geodésico 
Brasileiro com coordenadas planas no Sistema UTM Este(X) 516.670,34 e Norte(Y) 9.543.480,56, conforme Memorial Descritivo 
e Planta assinados por Francisco José de Souza Braga, Técnico Agrimensor CFT 220.314.053-49 - TRT BR20211523283. Assim sendo, 
ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao requerimento, 
apresentando impugnação escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze), dias 
corridos a partir da publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E 
para que, interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital na forma da Lei, dou fé. Palmácia-Ceará, 
aos trinta e um (31), dias do mês de janeiro (01), do ano dois mil e vinte e dois (2022) Eu,DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE 
, Oficial, o digitei e subscrevo. Em Testemunho __ da Verdade. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE – Notário / Registrador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE,  a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente a “PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA NA RUA VEREADOR FRANCISCO LAURILO DE LIMA (CRECHE NOVA), 
RUA MANDUCA BEZERRA, RUA MARIA FLORINDA PEIXOTO CHAVES, RUA PIERRE 
MOURÃO, RUA FRANCISCO OSCAR DE BRITO, RUA PEDRO FRANCISCO DE 
ALMEIDA E RUA RIACHO DO SANGUE (TRECHO 01)” localizada na sede zona urbana no 
Município de Jaguaretama - Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências  contidas 
nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Prévia - LP, referente a “CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO 
LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO IRAPUÃ PINHEIRO S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARETAMA”, zona urbana do Município de Jaguaretama - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua , 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41330 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAILSON COLARES BEZERRA e ELIZABETE DE SOUZA VELOSO;
Edital n° 41332 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLAUDIO MATOS PIRES e IVANILCE ALVES DE OLIVEIRA;
Edital n° 41339 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOHN LENON DOS SANTOS ALVES e CINTIA LOPES DE SOUZA;
Edital n° 41331 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DIEGO BANDEIRA PINTO e JANIELE AMORIM SOUSA;
Edital n° 41329 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCIVALDO SILVA NASCIMENTO e AILA MARIA DA SILVA ALVES;
Edital n° 41328 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IVO RIBEIRO COSTA e MARIA LUCELIA DOS SANTOS;
Edital n° 41333 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ARNALDO FRANCISCO DA SILVA e FRANCISCA DE ANDRADE;
Edital n° 41337 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO JAIME DE ELIAS e MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE OLIVEIRA;
Edital n° 41327 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX DOS SANTOS SILVA e YRLANA PATRÍCIA GOMES QUIRINO;
Edital n° 41334 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GLEIDSON SILVA DAMASCENO e JAYANNE NASCIMENTO DE SOUZA;
Edital n° 41335 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO ALVES MATIAS e ANNA KAROLYNNE MOURA FREIRE;
Edital n° 41338 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALDO VITOR FERREIRA DA SILVA e MARIA KAYLANE OLIVEIRA DE MELO;
Edital n° 41326 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOEL CARNEIRO DA SILVA NETO e ALINNE DE SOUSA BRITO;
Edital n° 41341 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALDO MARIANO DE ANDRADE e MARIA NEILA DE SALES;
Edital n° 41336 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALLYSON PONTES ARAGAO e HELANE GOMES DOS SANTOS;
Edital n° 41342 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL DE SOUZA ARAUJO e SABRINA OLIVIA DA SILVA ARAUJO;
Edital n° 41340 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CAVALCANTE DA COSTA NETO e MARIA IRENE GOMES PEREIRA LIRA;
Edital n° 41343 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE MARCIANO DA SILVA SIQUEIRA e MILENA RODRIGUES DE SOUZA;
Edital n° 41344 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FLAVIO PEREIRA LOURENCO e PAULA CRISTINA SILVA DE LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 23 de fevereiro de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18161 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA e MAYARA SOARES CARDOSO SALES;
Edital n° 18162 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEANDRO DA SILVA MENDES e JÉSSICA BRENA NASCIMENTO;
Edital n° 18163 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FLAVIO BRASILINO DE OLIVEIRA e MARIA JOSILENE DA SILVA;
Edital n° 18164 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CARLOS DE AMORIM ARAÚJO e GRAZIELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA;
Edital n° 18165 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ALDEMIR RAMOS MAIA JUNIOR e ANTONIA JORGIANE DE ALMEIDA;
Edital n° 18166 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO CARDOSO DE ANDRADE e MAYRA NADILA GOMES DOS SANTOS;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23/02/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo
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Ciclo. Entre 24 e 1 de março, a Prefeitura de Fortaleza estará realizando o Ciclo de Planejamento Par-
ticipativo para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. As audiências públicas serão 
realizadas através do Google Meet. Os links de acesso estão disponíveis no site da gestão municipal.CIDADES

Sem carnaval
Em função da pandemia do novo coronavírus, Co-

vid/19 e variantes, dentre elas a Omicron, o Ministério 
Público do Ceará divulgou nota recomendando a 54 
municípios cearenses a não realização de carnaval. Espe-
ra-se, não apenas o cumprimento da recomendação do 
MPCE, mas, a compreensão de todos.

Comércio aberto
Em Fortaleza, as lojas de ruas no centro da capital 

devem funcionar normalmente durante o Carnaval 
2022(de 25 do corrente mês até 1o. de março). A reco-
mendação é da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e 
leva em consideração ao decreto assinado pelo governa-
dor Camilo Santana, que determinou que no Ceará não 
haverá ponto facultativo para os servidores, mesmo no 
período destinado ao carnaval.

Bondinho de Ubajara
O governador Camilo Santana deverá entregar nesta 

quinta-feira (24/02), o Bondinho de Ubajara, na Serra da 
Ibiapaba. Desativado desde 2015, o teleférico deveria ter 
voltado a funcionar ainda em 2919, mas faltou a licença 
de operação, que é da responsabilidade do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Expectativa
Para o secretário estadual de Turismo, Arialdo Pinho, 

logo que o documento foi liberado, houve problemas téc-
nicos, mas, tudo foi resolvido e, agora vai dar certo. In-
formou também Arialdo que hoje que o governo investiu 
R$ cerca de 10 milhões de reais, garantindo uma nova 
iluminação na fruta e nas estações. Portanto, o impor-
tante equipamento turístico voltará a funcionar propor-
cionando a visita de muitas pessoas ao local e trazendo 
dividendos financeiros ao estado.

Por designação da prefeita Laís Nunes, o secretário de 
Infraestrutura e Urbanismo de Icó, João Marcos, este-
ve em Brasília na última semana para protocolar pro-
jetos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR). João Marcos foi recebido pelo ministro da Re-
pública, Rogério Marinho, e pelo assessor do Ministério, 
Alexandre Bezerra. Na audiência, agendada pelo depu-
tado federal Domingos Neto, representante de Icó em 
Brasília, foram tratadas sobre ações diversas em benefí-
cio do município, como a viabilização de mais recursos 
para projetos e obras de pavimentação.

Trabalho conjunto
“O deputado federal Domingos Neto tem conseguido, 
juntamente com o deputado Oriel Filho, liberar muitos pro-
jetos para o Icó em várias áreas da administração munici-
pal”, disse João Marcos. Também participou da audiência 
o presidente estadual do PSD do Ceará, Domingos Filho.

Icó faz reivindicações

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022  O ESTADO                     

FOTO   SESA/DIVULGAÇÃO

UPAs

Em meio a um novo surto 
de síndromes gripais, muitos 
pacientes precisaram ficar 
internados nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
estaduais geridas pelo Insti-
tuto de Saúde e Gestão Hos-
pitalar (ISGH). Para estimu-
lar uma recuperação mais 
rápida e eficaz, a equipe mé-
dica e de serviço social das 
unidades adotou métodos 
inovadores de atendimento 
humanizado.

Dependendo da gravida-
de de cada paciente, o estí-
mulo à comunicação com a 
família pode ser realizado 
de diversas formas, desde li-
gações, mensagens, boletins 
médicos e até mesmo de for-
ma presencial. Os pacientes 
estáveis e em condições de 
falar, por exemplo, são au-
xiliados pelo serviço social 
para realizarem chamadas 
de vídeo. A comunicação é 
realizada após 24 horas em 
que o usuário é regulado 
para um leito em um hospi-
tal da rede de saúde.

De acordo com a coorde-
nadora do serviço social das 
UPAs, Danielle Claudio de 
Brito, a humanização pas-
sou a fazer parte também 
do processo de reabilitação 
dos pacientes com covid-19. 
“Mesmo com a distância, 
percebemos que esse simples 
contato promove uma recu-
peração mais rápida e eficaz 
do paciente, que se sente 
mais motivado”, explica.

Além disso, uma outra 
ação, intitulada “Correio do 
amor”, realizada dentro das 

unidades de saúde, visa levar 
mais conforto aos pacien-
tes. O projeto possibilita que 
cartas, fotos e desenhos dos 
familiares sejam entregues 
à pessoa que está interna-
da. “Essa iniciativa também 
promoveu eficácia na recu-
peração dos pacientes. Co-
letamos todas as cartinhas e 
fotos, o material é lido para o 
paciente e depois colocamos 
em um mural para visualiza-
ção daqueles que estão iso-
lados da família”, detalha a 
coordenadora.

De acordo com ela, a ado-
ção da missão de fortalecer 
o elo entre a família e os 
pacientes em um momen-
to delicado têm sido uma 
ferramenta importante na 
recuperação por facilitar 
o tratamento, entre outras 

questões. “Os pacientes se 
sentem mais confiantes em 
relação ao tratamento, ficam 
mais tranquilos, menos an-
siosos, ajudando considera-
velmente na sua recuperação 
como também, consequen-
temente, tranquilizando a 
família”, afirma.

Danielle relata ainda que, 
em média, os pacientes fi-
cam internados de 7 a 10 
dias e o isolamento do pe-
ríodo é uma das principais 
dificuldades enfrentadas por 
eles. “Causa o aumento do 
sentimento de abandono e a 
dificuldade em aderir ao tra-
tamento indicado pela equi-
pe médica e assistencial, ne-
cessitando, em alguns casos, 
de uma nova abordagem e 
sendo necessário contar com 
a presença e intervenção de 

algum familiar”, conta.
A ação de humaniza-

ção nas unidades de pronto 
atendimento faz parte da 
política de humanização 
do SUS desde 2013. Porém, 
com a pandemia houve am-
pliação da força de trabalho 
por conta do crescimento 
exponencial de casos e do 
número de pacientes graves 
em observação. Já o serviço 
social, está disponível desde 
2012. “Essas iniciativas que 
garantem a humanização no 
atendimento, devem conti-
nuar mesmo após a pande-
mia, pois já fazem parte e 
estão inseridas em todos os 
processos, protocolos e ações 
presentes nas UPAs”, pontua 
Danielle Claudio de Britto.

Por Yasmim Rodrigues

Terminal aberto do José Walter inicia operações regulares

Além da chamada de vídeo, a ação “Correio do amor” proporciona conforto aos pacientes com cartas, fotos e desenhos

A Prefeitura de Fortaleza 
entregou, ontem, o Terminal 
Aberto da avenida João de 
Araújo Lima, no José Walter. A 
previsão é que o novo equipa-
mento atenda cerca de 21 mil 
pessoas por dia com suas 9 li-
nhas de ônibus iniciais em ope-
ração. De acordo com o prefeito 
de Fortaleza, José Sarto, a novi-
dade do sistema de transporte 
público é uma opção para pro-
mover maior velocidade, con-
forto e comodidade de trans-
porte dentro da capital. “Nos 
comprometemos a inaugurar 
quatro terminais e já inaugura-
mos dois, aqui e na Washington 
Soares. São terminais abertos, 
com duas plataformas, atende 
um contingente expressivo de 

pessoas e é integrado ao Bilhete 
Único, que é uma das grandes 
conquistas da cidade de Forta-
leza”, orgulha-se o prefeito. As 
nove linhas em operação serão 
distribuídas nas duas platafor-
mas para o embarque e desem-
barque organizados. O equi-
pamento também conta com 
uma plataforma extra para ad-
ministração e serviços. No mo-
mento, o acesso para embarque 
e desembarque está sendo rea-
lizado em em pontos externos 
nas avenidas Presidente Costa 
e Silva e João de Araújo Lima, 
pois as outras linhas da avenida 
ainda não acessam o novo ter-
minal. A expectativa é que os 
passageiros dos bairros Parque 
Dois Irmãos, Planalto Ayrton 

Senna, Conjunto Palmeiras e 
Mondubim sejam os principais 
beneficiados pelo novo equipa-
mento. “A gestão está priorizan-
do e reforçando as melhorias no 
transporte, trazendo mais con-
forto e comodidade aos passa-
geiros”, afirma Davi Bezerra, 
presidente da Etufor. De acordo 
com ele, com o funcionamento 
do terminal, poderá ser avalia-

da a possibilidade de tráfego de 
novas linhas no equipamento. 
O espaço conta com 700 m² 
de área, além de disponibilizar 
pontos de wi-fi gratuitos, pai-
néis de previsão de chegada dos 
ônibus, monitoramento 24 ho-
ras por câmeras integradas ao 
Centro Operacional Integrado 
da Etufor e à Ciops e serviço de 
segurança privada.

Atendimento humanizado ajuda 
recuper pacientes com covid

A equipe médica estimula e proporciona a comunicação com 
familiares por meio de tecnologias e outras ações

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. Companhia 
Aberta CNPJ n.º 12.528.708/0001-07 NIRE 23.300.030.125 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022 - AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do art. 
124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM 481/2009, conforme alterada 
(“ICVM 481/2009”), convocar a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada, em primeira convocação, 
no dia 25 de março de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, para examinar, discutir e votar 
a respeito da seguinte ordem do dia: (i) demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório 
dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) 
relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (iii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021; (iv) 
proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (v) fixação do número de membros do Conselho de Administração; (vi) eleição dos 
membros do Conselho de Administração; (vii) caracterização dos membros independentes do Conselho de 
Administração; e (viii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2022. Os 
acionistas interessados em participar da AGO por meio de sistema eletrônico de votação a distância deverão 
enviar e-mail para o endereço ri@aerisenergy.com.br com até 3 (três) dias úteis de antecedência da data de 
realização da AGO, manifestando seu interesse em participar da AGO dessa forma e solicitando o link de 
acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá (i) conter a identificação do 
acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGO, incluindo seus nomes 
completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser 
acompanhada dos documentos necessários para participação na AGO, conforme detalhado abaixo e no 
Manual para Participação dos Acionistas e Proposta da Administração referente à AGO, divulgado nas 
páginas eletrônicas da Companhia (https://www.ri.aerisenergy.com.br/), da CVM (http://www.gov.br/cvm) e da 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Os acionistas que não enviarem a Solicitação de 
Acesso na forma e prazo previstos acima não estarão aptos a participar da AGO via sistema eletrônico de 
votação a distância. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participação na AGO, os acionistas ou seus 
representantes deverão apresentar à Companhia, além de cópia autenticada do documento de identidade ou 
dos atos societários que comprovem a representação legal: (a) comprovante expedido pela instituição 
financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias 
de antecedência da data da realização da AGO; (b) cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes 
de representação; e (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, 
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente com, no máximo, 5 
(cinco) dias de antecedência da data da realização da AGO. O representante do acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) 
comparecer à AGO como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro 
represente acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na 
AGO caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse 
caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo. 
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada 
há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, §1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º 
e §2º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, 
qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão 
dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou com assinatura digital por 
meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, como alternativa ao 
reconhecimento de firma. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas 
na AGO por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, 
consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão 
ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e 
segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, 
acionista ou advogado (Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014). Os documentos dos acionistas 
expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, ser 
apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção 
da Apostila), legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta 
Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos. Validadas a condição de acionista e a 
regularidade dos documentos enviados para participação na AGO, o acionista receberá, por email, as 
instruções para acesso ao sistema eletrônico para participação na AGO. Caso o acionista não receba as 
instruções de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário de início da AGO, deverá 
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@aerisenergy.
com.br, em até, no máximo, 2 (duas) horas de antecedência do horário de início da AGO, para que seja 
prestado o suporte necessário. Na data da AGO, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a 
partir de 30 (trinta) minutos de antecedência e até [15 (quinze)] minutos após o horário de início da AGO, 
sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via 
link, conforme instruções e nos horários aqui indicados (entre 30 (trinta) minutos antes e [15 (quinze) minutos 
após o horário marcado para início da AGO). Após 15 (quinze) minutos do início da AGO, não será possível 
o ingresso do acionista na AGO, independentemente da realização do cadastro prévio. Assim, a Companhia 
recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da AGO com pelo menos 15 
(quinze) minutos de antecedência. Instruções e orientações detalhadas sobre os procedimentos para 
acompanhamento, participação e manifestação por parte dos acionistas serão prestadas pela mesa no início 
da AGO. Em linha com o previsto na ICVM 481/2009, no caso de acionistas que desejarem se manifestar 
durante a AGO, todas as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para aquele 
mesmo acionista serão desconsideradas. Nos termos da ICVM 481/2009, serão considerados presentes à 
AGO os acionistas cujo boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia ou os 
acionistas que tenham registrado sua presença no sistema eletrônico de participação a distância de acordo 
com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO, 
uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital. A Companhia ressalta que será de 
responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização 
das plataformas para participação da AGO por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará 
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma 
digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a 
serem deliberadas na AGO, incluindo a proposta da administração que contém informações complementares 
relativas à participação na AGO por meio do sistema eletrônico, estarão à disposição dos acionistas na sede 
social da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia, da CVM e da B3. Caucaia, 23 de fevereiro 
de 2022. Alexandre Funari Negrão - Presidente do Conselho de Administração

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. - Companhia 
Aberta - CNPJ/ME nº 12.528.708/0001-07 - NIRE 23.300.030.125 | Código CVM n.º 02528-3 - AVISO AOS 
ACIONISTAS - A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e informações 
relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 25 de março de 2022, às 10h00, são disponibilizados nesta data 
na sede da Companhia, localizada na Cidade de Caucaia e Estado do Ceará, na Rodovia CE-155, km. 
2 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), CEP 61680-000, e no Escritório Administrativo da 
Companhia, localizado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José de Souza Campos, 
1321, 12° andar, Cambuí, CEP 13025-320 e nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão  (www.b3.com.br) e da Companhia (www.ri.aerisenergy.
com.br). Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será 
oportunamente realizada no jornal “O Estado”. Caucaia, 23 de fevereiro de 2022. Bruno Lolli - Diretor de 
Planejamento e de Relações com Investidores

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGAMEN-
TO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0401.01/2022 - A Comissão Permanente de Lici-
tação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados o 
resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
tombado sob o nº 0401.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM GESTÃO DE CONTEÚDO CORPORATIVO, GESTÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGI-
TAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, CLASSIFICAÇÃO, TAXONOMIA, PREPA-
RAÇÃO, INDEXAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO 
DE SOFTWARE, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E SUPORTE TÉCNICO, DE INTERESSE DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. EMPRESAS INABILITADAS: ALFA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ Nº 10.656.662/0001-78; CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA VIEIRA (B2G CAINFOTEC COMPRIME- ME) - CNPJ Nº 34.239.627/0001-11; D. RABE-
LO DA PONTE ME - CNPJ Nº 37.752.345/0001-01; DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA 
EMPRESARIAL EIRELLI - CNPJ Nº 12.782.123/0001-00; F. DENILSON F. DE OLIVEIRA ABREU 
- CNPJ Nº 22.523.994/0001-63 e JP LOPES DE ALCANTARA - ME - CNPJ Nº 15.294.308/0001-64. 
EMPRESAS HABILITADAS: GEPLAM ASSESSORIA LTDA - CNPJ Nº 40.935.171/0001-27 e R&A 
ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - CNPJ Nº 13.075.241/0001-41. Portanto fica 
aberto o prazo recursal, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo 
com o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice 
Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Baturité /CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que estará realizando CHAMAMENTO PÚBLICO para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORA TRATOR, PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE LAVOURAS, REFERENTE AO PROGRA-
MA HORA DE PLANTAR 2022, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, durante o período de março a 
dezembro de 2022, com fundamentação legal no Capt. do Art. 25 e Art. 114, da Lei de Licitações nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações específicas. Os documentos 
deverão ser entregues até às 10h do dia 14 de março de 2022, na Sede da Comissão de Licitação, 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara 
Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de 
Republicação de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 02.31.01.2022. Objeto: Contratação de 
pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Medicina e Segurança no Trabalho, a 
fim de elaborar, implantar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
bem como realizar os exames ocupacionais admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, 
demissionais e outros que se fazem necessários do PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), Elaboração e Administração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 
Elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Laudos de 
Insalubridade/Periculosidade, Formação e Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), Formação e Treinamento da Brigada de Prevenção e Combate a princípios 
de Incêndio (Brigada de Incêndio) para atender as necessidades das unidades de saúde 
gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC, de acordo com 
as especificações e quantitativos previstos no Quadro I, do Anexo I – Termo de Referência deste 
edital. Data e horário de Recebimento das Propostas: 00:00 hs 25/02/2022 (horário de Brasília) às 
23:59 hs 10/03/2022 (horário de Brasília). Data e site da sessão: 10:00 hs 11/03/2022 (horário de 
Brasília). www.bllcompras.org.br.  O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através 
do Portal das Licitações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://cpsmcrato.ce.gov.br/.
Crato/CE, 23/02/2022. Cícero Leosmar Parente Gomes – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE URUOCA - Extrato Termo Aditivo - Primeiro Termo 
Aditivo de Supressão ao Contrato nº 0010812.2021-01. Contratante: Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, Urbanismo e Serviços Públicos. Contratado: COPA ENGENHARIA LTDA- 
CNPJ: 02.200.917/0001-65. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DO DISTRITO DE PARACUA NO MUNICIPIO DE 
URUOCA-CE. Valor do contrato original:  R$ 618.295,04 (seiscentos e dezoito mil duzentos e 
noventa e cinco reais e quatro centavos), e passa a ser o valor de R$ 617.582,13 (seiscentos 
e dezessete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e treze centavos), com o termo aditivo de 
decréscimo. Data da Assinatura do termo aditivo: 22/02/2022. Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. Roberto de Souza Alencar - Ordenador de Despesa de Obras Públicas, 
Urbanismo e Serviços Públicos

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - AVISO DE ANULAÇÃO -CONSIDE-
RANDO o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 100.002/2022-
PE, cujo Objeto é SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FU-
TURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMA COM O FORNECIMENTO DE URNAS 
MORTUÁRIAS, INCLUINDO SUPORTE, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, COROA DE 
FLORES ARTIFICIAIS E TRANSLADO DO CORPO DO LOCAL DO ÓBITO AO LOCAL A SER VELADO 
E DEPOIS, AO CEMITÉRIO COM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. Decido 
ANULAR O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, com amparo legal no Art. 49, da Lei nº 8.666/93, 
tendo como princípio o interesse da Administração, conveniência administrativa e da autotutela. UMIRIM/
CE, 23 de Fevereiro de 2022 Adrielliton Ferreira Braga- Secretário de Assistência Social
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PATER SEGUROS S.A.
CNPJ nº 06.068.410/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as 

Demonstrações Contábeis da Pater Seguros S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2021, elaboradas na forma das disposições legais e estatutárias, associadas às normas expedidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório do auditor independente 

sobre essas demonstrações contábeis.

Desempenho das operações

A Pater Seguros S.A. não teve operações de seguro ativas no exercício de 2021, sendo seu resultado 

fruto de seus investimentos financeiros.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante  20  13 
Contas a pagar  5  13 
  Obrigações a pagar  1  1 

  Impostos e encargos sociais a recolher  2  9 

  Impostos e contribuições  2  3 

Outros débitos  15  – 
  Passivo de arrendamento 7  15  – 

Patrimônio líquido 8  3.627  4.024 
  Capital social  4.300  4.300 

  Prejuízos acumulados  (673)  (276)

Total do passivo e patrimônio líquido  3.647  4.037 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais, exceto (prejuízo) lucro líquido por ação - em reais)

Despesas Gerais Notas 31/12/2021 31/12/2020
  Despesas administrativas 10  (405)  (467)
  Despesas com tributos 10  (66)  (66)
Resultado financeiro 10  74  33 
Resultado operacional  (397)  (500)
Resultado antes dos impostos  (397)  (500)
  Imposto de renda 9  –  – 
  Contribuição social 9  –  – 
(Prejuízo) líquido do exercício  (397)  (500)
Quantidade de ações  4.300.000  4.300.000 
(Prejuízo) líquido por ação (lotes de mil ações)  (92,33)  (116,28)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2021 31/12/2020
(Prejuízo) líquido do exercício   (397)   (500)
Outros resultados abrangentes   –   – 
Total do resultado abrangente do exercício   (397)   (500)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
(Prejuízo) líquido do exercício  (397)  (500)
Variações nas contas patrimoniais
  Ativos financeiros  383  403 
  Créditos tributários e previdenciários  (2)  67 
  Outros créditos  (15)  59 
  Impostos e encargos sociais a recolher  (7)  (3)
  Impostos e contribuições  (1)  1 
  Outros passivos  15  – 
Caixa líquido (consumido) / gerado nas atividades operacionais  (24)  27 
(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes de caixa  (24)  27 
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício  50  23 
  no final do exercício  26  50 
(Redução) / Aumento de caixa e equivalentes de caixa  (24)  27 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)

Reservas
Capital Social Legal Lucros Lucros (Prejuízos) Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019  4.300  224  –  –  4.524 
 Prejuízo do exercício  –  –  –  (500)  (500)
   Proposta para distribuição do resultado:  –  –  –  –  – 
 Absorção do prejuízo do exercício pela reserva de lucros  –  (224)  –  224  – 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  4.300  –  –  (276)  4.024 
 Prejuízo do exercício  –  –  –  (397)  (397)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  4.300  –  –  (673)  3.627 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Pater Seguros S.A. (Companhia ou Seguradora) é uma sociedade anônima 
fechada, com sede no Brasil e matriz situada na Avenida Santos Dumont, nº 2.122, sala 608 – Aldeota – 
Fortaleza – CE, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar em seguros de 
pessoas. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui ativos da carteira própria no montante de R$ 
3.537 e patrimônio líquido positivo de R$ 3.627, ou seja, possui condições saudáveis de manter a sua 
continuidade operacional, até que se defina um plano estratégico para suas operações. A Administração 
permanece realizando continuamente o monitoramento do cenário macroeconômico, para eventuais 
ajustes de seu planejamento. 2. Base de preparação das demonstrações contábeis: A autorização 
para conclusão da elaboração das demonstrações contábeis foi concedida pela Administração da 
Seguradora em 15 de fevereiro de 2022. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) vigentes em 2021, e 
estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas, instituído pela Circular 
SUSEP nº 648/2021. A adoção das práticas contábeis estabelecidas na Circular SUSEP nº 648/2021 não 
trouxe qualquer alteração a ser efetuada nas demonstrações contábeis de forma retroativa, de acordo 
com os requerimentos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.  
a. Continuidade. A Administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando 
normalmente e está em processo de estudo para viabilização de seu plano de negócios. Todavia, a 
Seguradora concluiu que possui recursos suficientes para dar continuidade a suas operações. 
Adicionalmente, a Administração não tem  conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuidade normal. Portanto, as demonstrações contábeis 
foram preparadas com base nesse princípio. b. Comparabilidade. Conforme Circular SUSEP nº 
648/2021, a demonstração do fluxo de caixa poderá ser divulgada pelo método direto ou indireto. A 
Administração optou pela divulgação pelo método indireto. c. Base para mensuração. Os valores 
contidos nas demonstrações contábeis são expressos em reais (R$), arredondados em milhares (R$ 
000), exceto quando indicado de outra forma e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo 
histórico, com exceção dos instrumentos financeiros, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
d. Moeda funcional e de apresentação. A moeda funcional da Seguradora é o Real (R$). Essa é a 
moeda do principal ambiente econômico em que a Seguradora opera. As demonstrações contábeis 
também estão sendo apresentadas na referida moeda. e. Novas normas contábeis e interpretações 
ainda não adotadas. Novas normas, alterações de normas e interpretações são efetivas para exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022. Dentre aquelas que podem ser relevantes para a Seguradora, 
quando referendadas pela SUSEP, encontra-se:    IFRS 17 (CPC 50) - Contratos de Seguros. Substituirá 
a orientação sobre contratos de seguros que existe atualmente e estabelece princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação desses contratos de seguros. Tem o objetivo de 
assegurar que as informações relevantes representem fielmente esses contratos, na qual servirão de base 
para que usuários das demonstrações contábeis avaliem o efeito que os contratos de seguro têm sobre a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. A nova norma é aplicável a 
partir de 1º de janeiro de 2024. Até a data da publicação destas demonstrações contábeis, a SUSEP não 
havia referendado a IFRS 17 (CPC 50). Sendo assim, não há impactos para a Companhia no período 
atual. f. Impactos da COVID-19. No que concerne a Pater Seguros S/A, a mesma não foi impactada pela 
pandemia da COVID-19 tendo em vista que sua atividade operacional está paralisada. g. Segmentação 
das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Resseguradores Locais e Entidades Abertas de 
Previdência Complementar. Em 10 de setembro de 2020, foi emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) a Resolução nº 388, com entrada em vigor em 1º de outubro de 2020, que tem como 
objetivo estabelecer a segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 
resseguradores locais e entidades abertas de previdência complementar (EAPCs) para fins de aplicação 
proporcional da regulação prudencial. Com base na referida resolução, as supervisionadas serão 
classificadas em uma de quatro categorias: Segmento1 (S1); Segmento 2 (S2); Segmento 3 (S3); ou 
Segmento 4(S4). As principais alterações proporcionadas pela Resolução nº 388/2020 envolvem a 
redução de capital-base, para entidades enquadradas como S4 ou S3, e a periodicidade dos Questionários 
Prudenciais, que foi reduzida para todas as supervisionadas. As demonstrações financeiras referentes ao 
primeiro semestre de cada ano, por sua vez, não precisarão mais ser auditadas para empresas 
enquadradas nas categorias S3 e S4 e as seguradoras S4 usarão modelos simplificados de cálculo de 
capital baseado em risco, nos termos que serão regulamentados pela entidade. Em 09 de dezembro de 
2020, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o enquadramento inicial definitivo para 
fins de segmentação que terão seus efeitos produzidos a partir de 4 de janeiro de 2021. A Sociedade está 
enquadrada no Segmento 3 (S3). 3. Resumo das principais políticas contábeis: As principais práticas 
contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão demonstradas a seguir. Essas 
políticas foram aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados. a. 
Disponível. Incluem caixa e saldos positivos em contas correntes na data do balanço e com risco 
insignificante de mudanças no valor de mercado. b. Ativos financeiros. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação 
dos ativos financeiros na data inicial de aquisição dos ativos e reavalia a sua classificação a cada data de 
balanço. A Seguradora classifica seus ativos financeiros conforme as categorias segundo o CPC 48 – 
Instrumentos Financeiros: i) Mensurados ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é 
classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de negociação no curto prazo, 
sendo reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Esses ativos são mensurados ao custo atualizado, 
acrescido dos rendimentos auferidos, e avaliados subsequentemente ao valor justo, com variações no 
valor justo reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os custos de transação incorridos na 
aquisição dos ativos financeiros classificados nesta categoria são reconhecidos imediatamente no 
resultado do período conforme incorridos. Os títulos nessa categoria são classificados no ativo circulante 
independentemente da data de vencimento do título. ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento. 
Ativos financeiros designados no momento da aquisição com esta classificação não são passíveis de 
negociação. A Seguradora deve ter a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento. 
Os instrumentos financeiros com esta classificação contábil são apresentados no ativo circulante e não 
circulante da Companhia, de acordo com a maturidade do título, e são avaliados pelo seu valor de 
aquisição (valor justo), acrescido dos rendimentos auferidos até a data-base das demonstrações 
contábeis, calculados com base na taxa efetiva de juros dos respectivos títulos. iii) Recebíveis. Os 
recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são 
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 (doze) meses após a data-base do balanço (estes são classificados como ativos 
não circulantes). c. Apuração do resultado. Os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 foram obtidos exclusivamente de aplicações de recursos livres e vinculados da Seguradora, 
por meio de fundo de investimento exclusivo e carteira própria de investimentos. d. Estimativas contábeis. 
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas 
estabelecidas com base em julgamento. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões 
para contingências, os impostos diferidos, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A Administração revisa as estimativas e premissas periodicamente. e. Redução ao 
valor recuperável dos ativos. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com 
o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são 
identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nenhuma provisão foi considerada necessária em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. f. Contribuição social e imposto de renda. Sobre o lucro do exercício, 
ajustado nos termos previstos na legislação fiscal, incidem o imposto de renda à alíquota de 15% 
acrescida de adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 e a 
contribuição social à alíquota de 15% até junho de 2021 e à alíquota de 20% a partir de julho de 2021. g. 
Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação 
dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos 
na Circular SUSEP nº 648/2021. Contingências ativas. Não são reconhecidas nas demonstrações 
contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre 
as quais não cabem mais recursos. Contingências passivas. A Companhia não possui até a data da 
aprovação dessas demonstrações, processos considerados como possíveis e prováveis que justifiquem a 
provisão de contingências passivas. h. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 
03 – Demonstração do Fluxo de Caixa. A Administração optou pela divulgação do método indireto. i. 
Arrendamentos com base no que dispõe o CPC 06 (R2) – Arrendamentos. Equivalente ao IFRS 16, 
adotado pela Companhia em 1° de janeiro de 2021. Na data de início do contrato de arrendamento é 
reconhecido o direito de uso e o passivo de arrendamento. A Companhia mensura o passivo de 
arrendamento pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento, onde é utilizada a taxa incremental, 
já que não possui taxa de juros implícita em seus contratos. A taxa incremental estimada é em função das 
taxas de captação de financiamentos de longo prazo, ajustada para refletir as características do 
arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, moeda, prazo e a data de início do contrato. 
Se ocorrer alguma alteração do fluxo de caixa esperado no contrato, o passivo é novamente mensurado. 
A Companhia amortiza o ativo de direito de uso pelo método linear, pelo prazo remanescente do 
arrendamento. A Companhia usou determinadas isenções permitidas pela norma e, portanto, não 
aplicaram os requerimentos no CPC 06 (R2) para arrendamentos de curto prazo (prazo de arrendamento 
de 12 meses ou menos) e arrendamentos de ativos de baixo valor, reconhecendo para estes casos uma 
despesa de arrendamento pelo método linear, conforme previsto no CPC 06(R2), equivalente ao IFRS 16. 
A Companhia possui contratos de arrendamentos operacionais nos quais atua como arrendatária 
referentes à imóveis. A mensuração desses arrendamentos inclui: i) uma estimativa do prazo de 
arrendamento, considerando período não cancelável e os períodos cobertos por opções de extensão do 
prazo do contrato, quando o exercício depende apenas da arrendatária e esse exercício é razoavelmente 
certo; ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamento inerentes às suas 
operações; iii) utilização de determinadas premissas para calcular a taxa incremental adequada aos 
contratos; dentre outras. 4. Gestão de risco financeiro: Os detalhamentos dos controles estão descritos 
no contexto de cada risco. Por recursos financeiros, entende-se todo recurso monetário em moeda 
nacional ou aplicação em instituição financeira. Por títulos e valores mobiliários, entende-se toda forma de 
aplicação de recurso financeiro legalmente instituído. Os parâmetros básicos contemplam as análises dos 
cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo, sendo observadas as expectativas de evolução 
das taxas de juros, inflação, câmbio e crescimento da economia. As gestões de riscos de investimentos 

financeiros estão definidas como segue: Risco de crédito. Consiste na possibilidade de ocorrência de 
perdas associadas ao não cumprimento, pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos 
termos pactuados. Com o objetivo de mitigar o risco de crédito, os ativos livres foram alocados em fundo 
de investimento e são monitorados mensalmente pela área de Controladoria por meio das agências 
classificadoras de risco. As análises de Risco de Créditos são baseadas no Rating determinado por 
agências classificadoras de riscos internacionais:

Composição da carteira por classe e 
categoria contábil 

 “FITCH, Moodys ou S&P (ratings 
similares)” Sem rating/ 

títulos 
públicos TotalAAA AA+ / AA / AA- A+ / A / A-

Outras 
classif.

I. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de investimento 166 86 6 2 3.153 3.413
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos Públicos – – – – 124 124
Total 166 86 6 2 3.277 3.537
Risco de mercado. Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do 
valor de ativos. Além do Stress Test, o controle do Risco de Mercado é baseado no modelo VAR (Value 
at Risk) paramétrico, especificado com nível de confiança de 99% dado um horizonte de tempo de um 
dia, que demonstra a maior perda esperada de um ativo ou carteira, metodologia esta aplicada aos 
ativos da empresa, conforme tabela a seguir:
Ativo VaR - Value at Risk
FIC Institucional R$ 10 0,29%
LFTs R$ 0 0,00%

Nível de Confiança de 99% com horizonte de 1 dia
Durante a realização do Stress Test foram obtidos os valores descritos na tabela abaixo, baseados em 
cenário disponibilizado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F):

Classe Premissa
Saldo em 

31/12/21
Estimado 

em 31/12/21

Variação no 
resultado 
antes dos 
impostos

Variação 
no PL

I. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de Investimento Cenário Stress 3.413 3.322 (91) (91)
II. Ativos mantidos até
  o vencimento
Títulos públicos Cenário Stress 124 124 – –

Test BMF2
Total Geral 3.537 3.446 (91) (91)
Risco de liquidez. Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz de responder aos 
seus compromissos de pagamentos em prazo determinado. O gerenciamento de risco de liquidez 
deve prever um adequado sistema de controle e procedimentos para prevenir a falta de recursos 
para o cumprimento das obrigações financeiras. É mantida uma reserva com o objetivo de atender 
as necessidades de caixa de curto prazo, como forma de mitigar o risco de liquidez. Esta reserva 
visa garantir o pagamento das despesas operacionais, no caso da ocorrência de eventos que 
comprometam o fluxo de caixa. O atual nível de liquidez (em até D+1) é de 89,74%. A tabela a seguir 
apresenta os ativos e passivos financeiros detidos pela Companhia classificados segundo os prazos 
de vencimento contratuais dos fluxos de caixa. 5. Aplicações em títulos e valores mobiliários:  
a.  Classificação por categoria e faixa de vencimento

31/12/2021
Sem 

Venci-
mento

Até 12
 meses

Acima
 de 12

 meses
Valor 

contábil
Valor

mercado %
Taxa de

 juros
l. Ativos disponíveis para
  negociação
Fundo de Investimento 3.413 – – 3.413 3.413 96,49% Pós fixado
II. Ativos mantidos até o
  vencimento
Títulos públicos – – 124 124 123 3,51% Selic
Total geral 3.413 – 124 3.537 3.536 100%

31/12/2020
Sem 

Venci-
mento

Até 12
 meses

Acima
 de 12

 meses
Valor 

contábil
Valor

mercado %
Taxa de

 juros
l. Ativos disponíveis para
  negociação
Fundo de Investimento 3.801 – – 3.801 3.801 96,96% Pós fixado
II. Ativos mantidos até o
  vencimento
Títulos públicos – – 119 119 119 3,04% Selic
Total geral 3.801 – 119 3.920 3.920 100%

O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado com base nos valores 
divulgados pelos Administradores dos fundos nos quais a Seguradora aplica seus recursos. Os títulos 
públicos federais, classificados na categoria “mantidos até o vencimento”, foram contabilizados pela 
curva do papel. A Companhia tem capacidade financeira suficiente para liquidar os títulos classificados 
como “mantidos até o vencimento” nas datas finais acordadas nos contratos de aquisição. 
b. Movimentação das aplicações financeiras
Movimentação das Aplicações
  Financeiras

Saldo em 
31/12/2020 Aplicações Resgates

Rendimento
(Prejuízo)

Saldo em 
31/12/2021

l. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de Investimento 3.801 – (455) 67 3.413
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos públicos 119 – – 5 124
Total geral 3.920 – (455) 72 3.537
Movimentação das Aplicações
  Financeiras

Saldo em 
31/12/2019 Aplicações Resgates

Rendimento
(Prejuízo)

Saldo em 
31/12/2020

l. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de investimento 4.208 100 (530) 23 3.801
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos públicos 115 – – 4 119
Total geral 4.323 100 (530) 27 3.920

c.  Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir apresenta instrumentos financeiros registrados pelo 
valor justo, utilizando um método de avaliação. Os níveis foram definidos como se segue:
 Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo.

31/12/2021 31/12/2020
Nível 1 Total Nível 1 Total

l. Ativos disponíveis para negociação
Fundo de Investimento 3.414 3.414 3.801 3.801
II. Ativos mantidos até o vencimento
Títulos públicos 124 124 119 119
Total geral 3.538 3.538 3.920 3.920
6. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil (BACEN) por meio da Resolução nº 
4.444/2015 e alterações, e a SUSEP por meio da Resolução CNSP nº 432/2021, regulamentaram as 
normas para a aplicação dos recursos garantidores das provisões técnicas por parte das sociedades 
seguradoras. A Seguradora apresenta as seguintes coberturas: 

31/12/2021 31/12/2020
Composição dos ativos financeiros 3.537 3.920
Composição dos ativos vinculados à cobertura da liquidez do capital
  de risco 124 119
Ativos livres 3.413 3.801

A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pela Central de Custódia e Liquidação de 
Títulos (CETIP) e Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) ou por instituições financeiras 
credenciadas. 7. Ativos e passivos de arrendamento:
Ativo 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Ativos de direito de uso – 31 – 31
(-) Depreciação de direito de uso – (16) – (16)

– 15 – 15
Passivo 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Passivo de arrendamento - Curto prazo – 32 (16) 16
(-) Juros a apropriar de arrendamento - Curto prazo – (2) 1 (1)

– 30 (15) 15

Resultado 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Depreciação de ativos de arrendamento – 16 – 16
Juros sobre ativos de arrendamento – 1 – 1

– 17 – 17
A Companhia chegou às suas taxas de descontos com base na taxa de juros dos empréstimos e 
financiamentos praticados no mercado financeiro na data base do balanço de 31 de dezembro de 2021, a 
taxa de 8% aa foi obtida por meio de referências junto aos principais agentes financeiros.
Vencimento das prestações Valor
2022 17
Valores não descontados 17
Juros embutidos (2)
Saldo em 31/12/2021 15
Tendo em vista os regimes de tributação pelo qual as Entidades Seguradoras estão vinculadas, os quais 
não admitem apropriação de créditos de PIS e COFINS, a serem calculados sobre a depreciação do direito 
de uso de ativos arrendados. 8. Patrimônio líquido: a.  Capital social. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 
de dezembro de 2020, o capital social, subscrito e integralizado da seguradora, é composto de 4.300.000 
ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1(um real) cada uma, composto como segue:

Participação
Sinaf Participações S.A. 99,00%
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 1,00%

100,00%
b. Dividendos. Não houve distribuição de dividendos neste exercício, tendo em vista resultado negativo.  
c.  Reservas. As reservas de lucros são compostas pela reserva legal constituída por valor correspondente 
a 5% do lucro do exercício e o restante é destinado para reserva de lucros. d.  Prejuízo por ação - básico e 
diluído: Conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 41 - Resultado por ação, as tabelas a seguir 
reconciliam o prejuízo líquido do exercício aos montantes usados para calcular o prejuízo por ação básico 
e diluído. O lucro (prejuízo) por ação básico é computado pela divisão do prejuízo líquido do exercício pela 
média ponderada das ações em circulação no exercício, considerando a data de aprovação da integralização 
de capital pela SUSEP. O cálculo do lucro (prejuízo) por ação básico encontra-se divulgado a seguir:
Numerador 31/12/2021 31/12/2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (397) (500)
Denominador (número de ações)
Média ponderada de número de ações em circulação 4.300.000 4.300.000

(92,33) (116,28)
A Seguradora não emitiu e/ou outorgou instumentos patrimoniais que devem ser considerados para 
fins de cálculo do lucro por ação diluído, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 41 - 
Resultado por ação.  Desta forma, o lucro por ação diluído não apresenta diferença em relação ao 
cálculo do lucro por ação básico demonstrado acima. e.  Demonstrativo do Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) e Capital Mínimo Requerido (CMR)
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.627 4.024
1. Ajustes contábeis (24) (23)
2. Ajustes associados à variação dos valores econômicos – –
3. Ajustes do excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3 – –
4. Outros ajustes – –
PLA (TOTAL) = PL+Ajus Con+Ajus Econ+Ajus do Exc de Nív 2 e 3+Out Ajus 3.603 4.001
Capital mínimo requerido 1.940 2.680

  1. Ajustes contábeis    
  1.1 (-) Participação em sociedades financeiras e não financeiras –
       nacionais ou no exterior – –
  1.2 (-) Despesas antecipadas – –
  1.3 (-) Ativos intangíveis – –
  1.4 (-) Créditos tributários - prej. fiscais IR/bases negativas de cont. social (24) (23)

  2. Ajustes associados à variação dos valores econômicos  – –
  3. PLA de nível 2 e PLA de nível 3  – –

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PL+AJUS CON+AJUS ECON+AJUS   
  DO EXC DE NÍV 2 E 3+OUT AJUS) 3.603 4.001

3. Capital Base 1.940 2.680
4. Capital de Risco 143 120

Capital de risco de subscrição – CAS – –
Capital de risco de mercado – CRM 139 116
Capital de risco de crédito – CAC 13 12
Capital de risco operacional – –
Benefício da diversificação (9) (8)

CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR, maior entre 3 e 4) 1.940 2.680
(+) PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) 3.603 4.001
(-) CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR) 1.940 2.680
Suficiência de capital - R$ 1.663 1.321
Suficiência de capital (% do CMR) 85,72% 49,29%
(i) Os cálculos para os valores apurados em 31 de dezembro de 2020 estão de acordo com a Resolução 
CNSP nº 321/2015 e suas alterações até a Resolução nº 396/2020; Os cálculos para os valores apurados 
em 31 de dezembro de 2021 estão de acordo com a Resolução CNSP nº 321/2015 e suas alterações até 
a Resolução CNSP nº 412/2021, e o artigo 146 da Resolução CNSP nº 432/2021. (ii) Apuramos que os 
ajustes do excesso de PLA de nível 2 e PLA de nível 3 é igual a 0 (zero). (iii) O patrimônio líquido ajustado 
de nível 3 não excede 15% do CMR e a soma do patrimônio líquido ajustado de nível 3 e do patrimônio 
líquido ajustado de nível 2 não excede 50% do CMR atendendo a Resolução CNSP nº 432/2021. 9. 
Imposto de renda e contribuição social: A conciliação do imposto de renda e a contribuição social 
calculados de acordo com as alíquotas nominais e as alíquotas efetivas, em 31 de dezembro de 2021 e 
31 de dezembro de 2020, é demonstrada conforme tabela abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos (397) (397) (500) (500)
Alíquota nominal 25% 15% e 20% 25% 15%
Impostos à alíquota nominal – – – –
Parcela dedutível – – – –
Impostos à alíquota efetiva – – – –
A Companhia não registra imposto diferido ativo sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição 
social ou diferenças temporárias. 
10. Detalhamento das contas de Resultado: a. Despesas administrativas

31/12/2021 31/12/2020
Despesas com pessoal próprio e encargos sociais (147) (244)
Despesas com serviços de terceiros (179) (151)
Despesas com localização e funcionamento (2) (21)
Despesas com depreciação de ativos de arrendamento (16) –
Despesas com publicações (52) (47)
Despesas com donativos e contribuições (9) (4)
Total (405) (467)
b) Despesas com tributos:

31/12/2021 31/12/2020
Taxa de Fiscalização – SUSEP (59) (56)
Despesas com PIS e COFINS (7) (10)
Total (66) (66)
c) Resultado financeiro líquido:

31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras 154 200
Outras receitas financeiras 2 6
Despesas financeiras (82) (173)
Resultado financeiro 74 33
11. Transações com partes relacionadas: A Seguradora remunerou seus Administradores, os quais 
são representados pelos Diretores Estatutários, por meio de pró-labore no montante de R$ 120 em 31 
de dezembro de 2021 (R$ 199 em 31 de dezembro de 2020). Não existem outros benefícios pagos 
aos Administradores.

ATIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante  3.508  3.918 
Disponível  26  50 
  Caixa e bancos  26  50 
Aplicações 5  3.413  3.801 
  Quotas de fundos de investimentos 5  3.413  3.801 
Títulos e créditos a receber  69  67 
  Créditos tributários e previdenciários  69  67 
Ativo não circulante  139  119 
Realizável a longo prazo  139  119 
Títulos e créditos a receber 5  124  119 
  Títulos de renda fixa (Públicos) 5  124  119 
Outros Valores e bens  15  – 
  Ativos de direito de uso 7  15  – 
Total do ativo  3.647  4.037 

Capacidade financeira
Utilizando dados obtidos em modelos estatísticos e financeiros, a Pater Seguros S.A. declara ter 
capacidade financeira de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários citados no item 5 
das notas explicativas.
Resultado do exercício
O resultado do exercício de 2021 foi negativo em R$ 397 mil (trezentos e noventa e sete mil reais).
Eventos Societários
Os acionistas deliberaram sobre o resultado do exercício anterior de 2020, que também foi negativo 
através de sua Assembleia Geral Ordinária, datada de 31 de março de 2021.
Acordo de acionistas
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP nº 648/2021, declaramos que inexiste contrato de 
usufruto de ações ou acordo de acionistas ou diretores para o exercício do direito de voto referente à 
sociedade Pater Seguros S.A.

Perspectivas e planos da Administração para o exercício de 2022
A Companhia possui ativos da carteira própria no montante de R$ 3.537 mil e patrimônio líquido 
positivo de R$ 3.627 mil, ou seja, possui condições saudáveis de manter a sua continuidade 
operacional, até que se defina um plano estratégico para suas operações. A Administração permanece 
realizando continuamente o monitoramento do cenário macroeconômico, para eventuais ajustes de 
seu planejamento.
Agradecimentos
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos acionistas pela confiança e 
apoio constantes e aos nossos colaboradores pelo empenho e dedicação.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022.
A Diretoria

DIRETORIA

 Diretor Presidente Diretor Administrativo Financeiro Diretora Técnica

 Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva Bulcão Marcelo Domingues Salustiano Celina Maria Lins

Atuário - Gabriel Navarro Martilio - MIBA nº 2511
Contador - Maurício Cesar Costa - CRC/RJ nº 050.876/O-2

Aos: Diretores, Conselheiros e Acionistas da
Pater Seguros S.A.  Fortaleza – CE
Opinião: 
Examinamos as Demonstrações Contábeis da Pater Seguros S.A. (“Companhia”), 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, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Pater Seguros S.A. 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 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: 
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos à atenção para a Nota Explicativa nº 1 às demonstrações 
contábeis, que descreve que a Companhia está em processo de avaliação do cenário macroeconômico 
para determinar seu plano estratégico de operação. As demonstrações contábeis foram preparadas, 
conforme políticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2, no pressuposto de continuidade por 
meio de recursos advindos de seus investimentos. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer 
ajustes relativos à realização, mensuração ou classificação de ativos e passivos que seriam requeridos 
na impossibilidade da Companhia continuar operando.
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 demonstrações 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 demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta 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 elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis 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 responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia 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 liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia 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, independentemente 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 auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 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: • Determinamos a materialidade de 
acordo com o nosso julgamento profissional. O conceito de materialidade é aplicado no planejamento 
e na execução de nossa auditoria, na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao longo 
da auditoria, das distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis como 
um todo e na formação da nossa opinião. •  A determinação da materialidade é afetada pela nossa 
percepção sobre as necessidades de informações financeiras pelos usuários das demonstrações 
contábeis. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das demonstrações contábeis: 
(i) possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades comercias e econômicas da 
Companhia e a disposição para analisar as informações das demonstrações contábeis com diligência 
razoável; (ii) entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas 
considerando níveis de materialidade; (iii) reconhecem as incertezas inerentes à mensuração 
de valores com base no uso de estimativas, julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) 
tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. 
• Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções que seriam consideradas 

relevantes. Esses julgamentos fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a época e a 
extensão de procedimentos de avaliação de risco; (b) a identificação e avaliação dos riscos de 
distorção relevante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria.  
• A determinação da materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. 
Aplicamos frequentemente uma porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida 
para determinarmos a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. A materialidade 
para execução da auditoria significa o valor ou os valores fixado(s) pelo auditor, inferior(es) ao 
considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo, para reduzir a um nível 
baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a 
materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. • 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, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis 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 relatório 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 representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022.
Grant Thornton Auditores Independentes Rafael Dominguez Barros
CRC SP-025.583/O-1 CT CRC 1SP.208.108/O-1

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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