
I
M

P
R

E
S

S
O

ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associações, Sociedades e Firmas

5

PARTE V
PUBLICAÇOESAPEDIDO

�� ����

ANO XLII - Nº 037
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2016

ESTA PARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE

23 DE JANEIRO DE 2006

S U M Á R I O
Atas, Certidões e Demonstrações
Associações, Sociedades e Firmas............................................1

Avisos, Editais e Termos
Associações, Sociedades e Firmas............................................9
Condomínios ..............................................................................12
Extravio de Documentos ...........................................................12
Leilões Extrajudiciais .................................................................12
Órgãos de Representação Profissional ....................................12

Id: 1937242

ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA
CNPJ: 23.694.731/0001-80

Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis Exercício fi ndo em 31/12/2015

1. Informações Gerais: 1.1. A ALM Seguradora S.A. - Microsseguradora, sociedade 
anónima de capital fechado, constituída através da Assembleia Geral de Constituição 
(AGC) realizada em 23/06/2014, com as alterações nas Assembleias Gerais Extraordi-
nárias de 15/10/2014 e 23/01/2015, é uma microsseguradora, autorizada pela Superin-
tendência de Seguros Privados - SUSEP através da Portaria nº 6.235, de 13/04/2015, a 
operar exclusivamente em microsseguros de pessoas na 6ª região do território nacional, 
compreendendo os estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Gerais, nos termos 
do Art. 2º da Circular SUSEP nº 439, de 27/06/2012. De acordo com o estatuto a compa-
nhia pode participar de outras sociedades como sócia ou acionista, ou ainda participar do 
consórcio DPVAT, de acordo com as previsões legais. A sede da companhia está situada 
à Rua da Quitanda, nº 62, sala 303 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. 1.2. A companhia obteve 
a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, em 18/11/2015 e está 
aguardando a autorização da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para dar 
início a comercialização de seus produtos. 1.3. A seguradora embora ainda não tenha 
iniciado o processo de comercialização de seus produtos está concluindo a elaboração 
dos manuais de controles internos para o gerenciamento dos riscos de mercado, de cré-
dito, de subscrição e de liquidez operacional. As normas são baseadas em processos 
de acompanhamento, mensuração e migração dos riscos, objetivando manter a solidez 
das provisões técnicas dos planos de seguros comercializados, dos fl uxos de caixa e a 
gestão de pessoas e sistemas informatizados. 2. Base de Preparação e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis da ALM Seguradora S.A. 
- Microsseguradora são de responsabilidade da sua administração e foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação so-
cietária, as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, regulamentadas 
por instruções da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e os pronunciamen-
tos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis - CPC, quando referendados pela SUSEP. 3. Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações 
contábeis são as seguintes: a) Base de preparação: O resultado do exercício foi apurado 
segundo o regime de competência. Os ativos e passivos circulantes e não circulantes 
estão demonstrados aos valores de realização, ou exigibilidade. Os valores realizáveis ou 
exigíveis no exercício subsequente estão classifi cados como ativos e passivos circulan-
tes. b) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em reais que é a moeda funcional da companhia e também a sua moeda 
de apresentação. c) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição, líquido das 
respectivas depreciações acumuladas, calculadas segundo o método-linear, com base 
em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens.

4. Caixa e Equivalente de Caixa: Em reais
Depósito custodiado: Banco do Brasil S.A. 1.200.000

1.200.000
Esse depósito foi efetuado por instrução da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP. Os recursos foram liberados em 15/01/2016 sem remuneração, fato esse que 
está sendo discutido administrativamente. 5. Imobilizado: Demonstrado ao custo de 
aquisição. A depreciação é calculada segundo o método linear com base nas taxas 
anuais a seguir mencionadas: equipamentos de informática - 20% e móveis e utensílios 
- 10%, e que tomam como base a vida útil-econômica dos bens.

Em reais
Descrição Custo Depreciação acumulada Líquido

Equipamentos de informática 18.731 (312) 18.419
Móveis e utensílios 6.414 (54) 6.360

25.145 (366) 24.779
6. Obrigações Trabalhistas: Em reais
Pró-labore da diretoria a pagar 40.517
INSS a recolher 12.663

53.180
7. Créditos de Acionistas: Em reais
Acionistas:    Geraldo Magela Monge 246.153
                       Alexandre Meireles Barreto 2.512
                       Leonardo Martins da Silva 2.512

251.177
Esses créditos são decorrentes dos pagamentos de despesas feitos pelos acionistas na 
fase de constituição da companhia. 8. Provisões Técnicas: As provisões técnicas apli-
cáveis às sociedades seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Pri-
vados - SUSEP a operar em seguros são constituídas de acordo com as disposições da 
Resolução CNSP nº 321/2015 e da Circular SUSEP nº 517/2015, contudo, devido ao fato 
da companhia não ter iniciado as atividades operacionais no período a que se referem 
as demonstrações contábeis, não houve a necessidade de constituição de provisões téc-
nicas. Em razão do acima exposto, não é aplicável a realização do Teste de Adequação 
de Passivos - TAP, bem como a análise de sensibilidade previstos no artigo 43, do Anexo 
I, da Circular SUSEP nº 517, de 30/06/2015, incisos X e XI, respectivamente. 9. Capital 
Social: Segundo o estatuto social, de 23/06/2014, e suas alterações em 15/10/2014 e 
23/01/2015, o capital social está constituído por 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme a seguir demonstrado:
Acionistas: Quantidade de ações Em reais
Geraldo Magela Monge 1.176.000 1.176.000
Alexandre Meirelles Barreto 12.000 12.000
Leonardo Martins da Silva 12.000 12.000

1.200.000 1.200.000
10. Patrimônio Líquido Ajustado - PLA. Margem de Solvência e Capital Mínimo 
Requerido: O Patrimônio Líquido Ajustado, a Margem de Solvência e o Capital Mínimo 
Requerido (CMR) são calculados com base nas normas regulamentares vigentes e 
apresentam a seguinte situação em 31/12/2015:
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA Em reais
Património Líquido Contábil 895.648
Margem de Solvência - MS -
Capital Base - CB 800.000
Capital de Risco de Crédito -
Capital Adicional - Risco Operacional -

Sufi ciência de Capital 95.648
11. Seguros: A companhia não contratou seguros dos bens do ativo imobilizado, devido 
à pouca relevância de seus valores, e, consequentemente, assume o risco em relação 
a eventuais sinistros que possam vir a ocorrer sobre tais ativos.

Diretor Superintendente: Marcos Acildo Ferreira
Contador: Affonso d’Anzicourt e Silva - CRC: 44103/O-2 CRC/RJ

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores da ALM Seguradora S.A. - Microsseguradora. Examinamos as demonstra-
ções contábeis da ALM Seguradora S.A. - Microsseguradora, que compreendem o balan-
ço patrimonial em 31/12/2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas ex-
plicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A 
administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 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. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabi-
lidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a exe-
cução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns de expres-
sar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da ALM Seguradora S.A. - Micros-
seguradora em 31/12/2014, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SU-
SEP. Outros assuntos: Conforme mencionado na nota 1, embora tenha sido constituída 
em 2014, a companhia iniciou a escrituração contábil no exercício fi ndo em 31/12/2015, em 
virtude de ter obtido autorização para operar somente em 13/04/2015, pela Portaria nº 6.235, 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e, a inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ em 18/11/2015. Rio de Janeiro, 29/01/2016. Auditasse Auditores 
Independentes CRC- RJ nº 237/O-0. Jorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628-6.

Ativo 31/12/2015
Circulante  1.200.000 
  Disponibilidades: Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)  1.200.000 
Não circulante 24.779 
  Imobilizado (nota 5)  24.779 
Total do Ativo  1.224.779 
Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2015
Circulante 77.954
    Obrigações a pagar (nota 6) 53.180
    Impostos a recolher 13.824
    Contas a pagar 10.950
Não Circulante 251.177
    Créditos de acionistas (nota 7) 251.177
Patrimônio líquido  895.648 
   Capital social (nota 8)  1.200.000 
   Prejuízo acumulado  (304.352)
Total do passivo e patrimônio líquido  1.224.779 

Demonstração do Resultado (Em Reais)
31/12/2015    

Despesas administrativas (304.331)
  Despesa com pessoal (66.150)
  Despesa com localização e funcionamento (129.037)
  Despesas legais e judiciais (48.485)
  Despesa com serviços de terceiros (42.678)
  Outras despesas administrativas (17.981)
Resultado financeiro (21)
  Despesas financeira (21)
Prejuízo do exercício (304.352)
Prejuízo por ação do capital social 0,25

Demonstração do Resultado Abrangente (Em Reais)
31/12/2015

Prejuízo do exercício (304.352)
Total do resultado abrangente do exercício (304.352)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais)

Descrição
Capital 
social

Prejuízo do 
exercício Total

Constituição da companhia, conforme AGC de 23/06/2014
Por subscrição de capital 1.200.000 - 1.200.000 
 Prejuízo do exercício -  (304.352) (304.352)
 Saldos em 31/12/2015 1.200.000  (304.352)  895.648 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto (Em Reais)
Atividades operacionais 31/12/2015
Prejuízo do exercício (304.352)
  Depreciação 366
Prejuízo ajustado (303.986)
Variação nos passivos:   Impostos a pagar 13.824
                                           Obrigações trabalhistas 53.180
                                           Contas a pagar 10.950
                                           Créditos de acionistas 251.177
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 25.145
Atividades de investimentos: Aquisição de bens do ativo imobilizado (25.145)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (25.145)
Atividades de financiamentos: Integralização do capital social 1.200.000  
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos 1.200.000  
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.200.000   
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1.200.000 

Balanço Patrimonial (Em Reais)

BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF Nº 40.429.946/0001-92 - NIRE Nº 33300031855

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Hora, Data e Local:
Aos 23/02/16, às 10 hs, na sede social da Cia. situada na Cidade de
Porto Real/RJ, na Estrada Floriano Porto Real, 3395, Centro, reuni-
ram-se em AGO os acionistas do Banco Porto Real de Investimentos
S/A. ("Cia"). 2) Quorum: Compareceram os acionistas representando a
totalidade das ações em que se divide o capital social, sendo dispen-
sada a publicação dos avisos de convocação. 3) Publicações: 1) dis-
pensada a publicação do aviso do art. 133 da Lei 6.404/76, em face
da presença da totalidade dos acionistas; 2) o Relatório da Adminis-
tração, Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras re-
ferentes ao exercício encerrado em 31/12/15 e respectivo parecer dos
Auditores Independentes, formalmente publicados no DOERJ e no
Jornal Diário Comercial de 22/02/16. 4) Mesa: Presidente: Luiz Eduar-
do Tarquínio Monteiro da Costa; Secretária: Elizabeth Tarquínio Mon-
teiro da Costa. 5) Ordem do Dia: 1) Exame das contas e do relatório
da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e as demais De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em
31/12/15; 2) apuração e destinação do resultado do exercício findo em
31/12/15; 3) fixação da remuneração dos Diretores. 6) Deliberações:
Tomadas por unanimidade de votos dos presentes, com abstenção
dos legalmente impedidos: 1) examinados, discutidos e aprovados as
contas, o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as de-
mais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31/12/15; 2) o lucro líquido do exercício, apurado consoante o art.
187 da Lei das S/A, no valor de R$ 3.926.584,14 foram distribuídos
da seguinte forma: a) R$ 1.012.201,24, foram absorvidos por prejuízos
anteriores; b) R$ 145.719,15, foram destinados a constituição de re-
serva legal; c) R$ 553.732,75 serão pagos como dividendos obriga-
tórios conforme Estatuto Social e d) 2.214.931,00 serão pagos como
dividendos adicionais conforme Estatuto Social, o efetivo pagamento
será até 31/05/16, sem a incidência de juros ou atualização do valor
declarado. 3) Fixados os seguintes honorários dos Diretores até a rea-
lização da próxima AGO: Diretores Presidente, Vice-Presidente e Exe-
cutivos: R$ 880,00 mensais para cada membro a partir de 01/04/16,
ficando consignado que os diretores da Cia integram os órgãos de
administração de seu principal acionista, Porto Real S/A Comércio, In-
dústria e Agropecuária, deles auferindo remuneração que, no conjun-
to, excede o mínimo legal. 7) Encerramento: Nada mais havendo a

tratar, encerrou-se a Assembléia para a lavratura desta ata, que, lida
e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. 8) Assi-
naturas: Mesa: Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa - Presiden-
te, Elizabeth Tarquínio Monteiro da Costa - Secretária. Acionistas: Por-
to Real S/A Comércio, Indústria e Agropecuária; Transportadora Re-
mon Ltda; Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa e Elizabeth Tar-
quínio Monteiro da Costa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. RJ, 23/02/16. Luiz Eduardo T. Monteiro da
Costa - Presidente; Elizabeth T. Monteiro da Costa - Secretária. Ju-
cerja Reg. 2873767, em 25/02/16. Id: 1937202 MARMORARIA GUAPI LTDA ME

CNPJ nº 29.877.545/0001-62 - NIRE N° 33.200.005.848
Ata de Reunião de Sócios - 1) Hora, Data e Local: Às 11:00h do
dia 28/12/2015, na sede social, situada à Rua Mario Alves, 181 -
Centro - Guapimirim - RJ, CEP: 25.946.130. 2) Presença: todos os
sócios, representando a totalidade do capital social. 3) Convoca-
ções: Dispensadas as convocações, face a presença de todos os só-
cios. 4) Composição da Mesa: Presidente: Daiane Malheiros Baddini
Dantas; Secretária: Dafne Malheiros Baddini. 5) Ordem do Dia: De-
liberar sobre a redução do capital social. 6) Deliberações: A presi-
dente informou à sócia quanto a necessidade de redução do capital
social, que é de R$ 120.000,00, para R$ 48.000,00, tendo em vista a
dissolução parcial da sociedade por falecimento de sócio, de acordo
com a Escritura Pública de Inventário e Partilha dos Bens do Espólio
de Paulo Roberto Canto Rezende Baddini, lavrada no Serviço Regis-
tral e Notarial do 2° Ofício de Teresópolis, no Livro 475, Folha 122-
126, Ato n° 063. Esclareceu que a participação societária da sócia
Daiane Malheiros Baddini Dantas será reduzida para R$ 24.000,00,
tendo recebido, para tanto, o valor de R$ 36.000,00, à vista e que a
participação societária da sócia Dafne Malheiros Baddini será reduzida
para R$ 24.000,00, tendo recebido para tanto o valor de R$
36.000,00, à vista. Debatida e colocada a matéria em votação, a mes-
ma foi aprovada por unanimidade pelas sócias, ficando, portanto, o
capital social reduzido para R$ 48.000,00. 7) Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida, foi apro-
vada e assinada por todos os sócios, dando por encerrada a sessão.
Daiane Malheiros Baddini Dantas - Presidente - Sócia. Daiane Ma-
lheiros Baddini Dantas - CI: 21.395.915-8 - Detran/RJ - CPF:
116.369.757-55. Dafne Malheiros Baddini Dantas - CI: 020.344.752-
9-Detran/RJ - CPF: 103.385.877-30.

Id: 1937083

Sete Investimentos I S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 19.080.443/0001-68 - NIRE 33.3.003094-20
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de feve-
reiro de 2016. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01/02/2016,
às 14h, na sede da Sete Investimentos I S.A., localizada na Rua Hu-
maitá nº 275, salas 802, 902 e 1302, parte, Edifício Lagoa Corporate,
Humaitá, RJ (“Cia.”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a pu-
blicação de editais de convocação, na forma do disposto no Art. 124,
§4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), por estar presente a acionista representando a totalidade do
capital social da Cia., conforme assinatura constante do Livro de Re-
gistro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr.
Ricardo Froes Alves Ferreira e secretariada pelo Sr. Léo de Freitas
Fraga. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) nos termos do Art. 13,
inciso (ii) do Estatuto Social da Cia., o aumento de capital social da
Cia. no valor de R$ 1.100.000,00, bem como estabelecer as condi-
ções de emissão das ações e autorizar os administradores da Cia. a
tomarem todas as providências necessárias para a implementação da
operação; e (b) nos termos do Art. 13, inciso (i) do Estatuto Social da
Cia., em decorrência do aumento de capital descrito no item (a) aci-
ma, a alteração do caput Art. 5º do Estatuto Social da Cia. para re-
fletir o novo capital social da Cia. 5. Deliberações tomadas por una-
nimidade de votos e sem quaisquer restrições: Instalada a Assem-
bleia Geral, a acionista da Cia. autorizou a lavratura da presente ata
na forma de sumário, de acordo com previsto no Art. 130, §1º da Lei
das S.A. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, a acionista: 5.1 Aprovou o aumento do capital social da Cia.
no valor total de R$ 1.100.000,00, passando dos atuais R$

25.150.900 para R$ 26.250.900, mediante a emissão de 1.100.000
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço
de emissão de R$1,00 por ação. 5.1.1 As novas ações ora emitidas
deverão ser totalmente subscritas e integralizadas pela única acionista
da Cia., em moeda corrente nacional, na forma do respectivo Boletim
de Subscrição, nos termos do Anexo I a esta ata. 5.1.2 Em razão do
aumento do capital social da Cia. aprovado nos itens acima, o acio-
nista determinou e autorizou os administradores da Cia. a tomarem
todas as providências necessárias para a implementação da opera-
ção. 5.2 Em decorrência do aumento de capital deliberado no item 5.1
acima, aprovou a alteração do Art. 5º, caput, do Estatuto Social da
Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º O
capital social subscrito da Cia. é de R$ 26.250.900, dividido em
26.250.900 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes. Mesa: Ricardo Froes Alves Ferreira - Presidente; e Léo de
Freitas Fraga - Secretário. Acionista presente: Sete Brasil Participa-
ções S.A. RJ, 01/02/2016. Léo de Freitas Fraga - Secretário. JU-
CERJA nº 2867092 em 03/02/2016. Bernardo F. S. Berwanger - Se-
cretário Geral. Id: 1937183
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