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PODER LEGISLATIVO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº0101/2017
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso da competência prevista no inciso X do §1º do
art.24 da Resolução Nº389, de 11.12.1996 (Regimento Interno), e;
CONSIDERANDO o disposto no art.3º. da Resolução nº483, de 18
de março de 2003 (D.O.E. de 25.03.2003) nos arts.1º, 2º, 4º e 5º do
Ato Normativo nº221, de 26 de março de 2003 (D.O.E. de
26.03.2003); e nos arts.132, IV e 135 da Lei nº9.826, de 14 de
maio de 1974 (D.O.E. de 25.05.1974).  CONSIDERANDO o
disposto no Ato da Presidência nº253/2013; RESOLVE: Art.1º. Ficam
designados para, a partir de 02 de janeiro de 2017, compor o Grupo
de Trabalho de Articulação do Programa de Defesa do Consumidor,
criado pelo Ato da Presidência nº253/2013, com efeitos
restabelecidos pelo Ato da Presidência nº084/2015 de 9 de fevereiro
de 2015, publicado no D.O. de 11 de fevereiro de 2015, os NOMES,
com as respectivas funções, constantes do Anexo Único deste Ato,
sendo-lhes concedida, pelo respectivo exercício dessas funções, de
natureza comissionada, a gratificação prevista no art.5º. do Ato
Normativo nº221, de 26 de março de 2003 (D.O.E. de 26.03.2003).
Art.2º. A gratificação prevista no Art.1º deste Ato tem caráter
temporário, sendo devida somente durante o efetivo exercício das
atividades de assessoria técnica, e nos afastamentos previstos no
inciso I a III, X, XII, XIII e XV do Art.68 da Lei Nº9.826, de
14.05.1974, e não será considerada, computada ou acumulada para
fins de concessão ou cálculo de vantagens financeiras de qualquer
natureza, não sendo devida, pelo exercício da função gratificada, a
gratificação prevista no Art.3º da Lei Nº12.984, de 19 de dezembro
de 1999. Art.3º. Este Ato terá vigência com sua publicação e efeitos
financeiros a partir de 02 de janeiro de 2017. Publique-se. PAÇO
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, aos
31 dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Deputado José Albuquerque
PRESIDENTE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DA PRESIDÊNCIA
Nº0101/2017

Cargo Nome

SECRETÁRIO JOSE CLODUALDO DE SOUSA
ASSESSOR TÉCNICO GISELLE DA SILVA PEREIRA

***  ***  ***
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº0113/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, no uso da competência prevista no inciso X do §1º do
art.24 da Resolução Nº389, de 11.12.1996 (Regimento Interno), e
CONSIDERANDO o disposto no art.3º. da Resolução nº483, de 18
de março de 2003 (D.O.E. de 25.03.2003) nos arts.1º., 2º., 4º. e 5º.
do Ato Normativo nº221, de 26 de março de 2003 (D.O.E. de
26.03.2003); e nos arts.132, IV e 135 da Lei nº9.826, de 14 de
maio de 1974 (D.O.E. de 25.05.1974).  CONSIDERANDO o
disposto no Ato da Presidência nº262/2013; RESOLVE: Art.1º. Fica
designado para,  a part ir  de 2 de janeiro de 2017, compor o
Subgrupo de Trabalho para Assessoramento do Conselho de Altos
Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará na Área de Ciência e Tecnologia, criado pelo Ato da
Presidência nº262/2013, com efeitos restabelecidos pelo Ato da
Presidência nº084/2015 de 9 de fevereiro de 2015, publicado no
D.O. de 11 de fevereiro de 2015, o NOME ,  com a respectiva
função, constante do Anexo Único deste Ato, sendo-lhe concedida,
pelo respectivo exercício dessa função, de natureza comissionada,
a gratificação prevista no art.5º. do Ato Normativo nº221, de 26 de

março de 2003 (D.O.E. de 26.03.2003). Art.2º. A gratificação
prevista no Art.1º deste Ato tem caráter temporário, sendo devida
somente durante o efetivo exercício das atividades de assessoria
técnica, e nos afastamentos previstos no inciso I a III, X, XII, XIII
e XV do Art .68 da Lei Nº9.826,  de 14.05.1974, e não será
considerada, computada ou acumulada para fins de concessão ou
cálculo de vantagens financeiras de qualquer natureza, não sendo
devida, pelo exercício da função gratificada, a gratificação prevista
no Art.3º da Lei Nº12.984, de 19 de dezembro de 1999. Art.3º. Este
Ato terá vigência com sua publicação e efeitos financeiros a partir
de 2 de janeiro de 2017. Publique-se. PAÇO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 31 dias do mês de
janeiro do ano de 2017.

Deputado José Albuquerque
PRESIDENTE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DA PRESIDÊNCIA
Nº0113/2017

Cargo Nome

ASSESSOR TÉCNICO SANDRA IMACULADA SOUZA FROTA SOARES

***  ***  ***
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº0114/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
CEARÁ, no uso da competência prevista no inciso X do §1º do art.24 da
Resolução Nº389, de 11.12.1996 (Regimento Interno), e
CONSIDERANDO o disposto no art.3º. da Resolução nº483, de 18 de
março de 2003 (D.O.E. de 25.03.2003) nos arts.1º., 2º., 4º. e 5º. do Ato
Normativo nº221, de 26 de março de 2003 (D.O.E. de 26.03.2003); e
nos arts.132, IV e 135 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974 (D.O.E.
de 25.05.1974). CONSIDERANDO o disposto no Ato da Presidência
nº263/2013; RESOLVE: Art.1º. Ficam designados para, a partir de 2 de
janeiro de 2017, compor o Subprograma de Combate à Violação dos
Direitos Humanos junto ao Programa de Apoio Jurídico ao Cidadão,
criado pelo Ato da Presidência nº263/2013, com efeitos restabelecidos
pelo Ato da Presidência nº084/2015 de 9 de fevereiro de 2015, publicado
no D.O. de 11 de fevereiro de 2015, os NOMES, com as respectivas
funções, constantes do Anexo Único deste Ato, sendo-lhes concedida,
pelo respectivo exercício dessas funções, de natureza comissionada, a
gratificação prevista no art.5º do Ato Normativo nº221, de 26 de março
de 2003 (D.O.E. de 26.03.2003). Art.2º. A gratificação prevista no
Art.1º deste Ato tem caráter temporário, sendo devida somente
durante o efetivo exercício das atividades de assessoria técnica, e
nos afastamentos previstos no inciso I a III, X, XII, XIII e XV do
Art.68 da Lei Nº9.826, de 14.05.1974, e não será considerada,
computada ou acumulada para fins de concessão ou cálculo de
vantagens financeiras de qualquer natureza, não sendo devida, pelo
exercício da função gratificada, a gratificação prevista no Art.3º da
Lei Nº12.984, de 19 de dezembro de 1999. Art.3º. Este Ato terá
vigência com sua publicação e efeitos financeiros a partir de 2 de
janeiro de 2017. Publique-se.  PAÇO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 31 dias do mês de
janeiro do ano de 2017.

Deputado José Albuquerque
PRESIDENTE

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DA PRESIDÊNCIA
Nº0114/2017

Cargo Nome

MEMBRO EXECUTIVO FRANCISCO DENES LIMA
ASSESSOR TÉCNICO ROBERTO MARCIO DUTRA GOMES
ASSESSOR TÉCNICO SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA

***  ***  ***

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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ATIVO 31/12/2016 31/12/2015
Ativo
 circulante  8.207  8.343
Disponível  9  16
  Caixa e bancos  9  16
Aplicações (Nota 5)  8.069  8.208
  Quotas de fundos de investimentos (Nota 5)  8.069  8.208
Títulos e créditos a receber  129  119
  Créditos tributários e previdenciários  77  69
  Outros créditos  52  50
Ativo não circulante  177  155
Realizável a longo prazo  177  155
Títulos e créditos a receber  177  155
  Títulos de renda fixa (Públicos) (Nota 5)  177  155
Total do ativo  8.384  8.498

PATER SEGUROS S.A.
(Anteriormente denominada Java Nordeste Seguros S.A.)

CNPJ/MF nº 06.068.410/0001-50
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)
31/12/2016 31/12/2015

PASSIVO E PATRIMÔNIO
 LÍQUIDO
Passivo circulante  89  108
Contas a pagar  89  108
  Obrigações a pagar  7  2
  Dividendos a pagar  62  99
  Impostos e encargos sociais a recolher  12  7
  Impostos e contribuições a recolher  8 –
Patrimônio líquido (Nota 7)  8.295  8.390
  Capital social  4.300  4.300
 Reserva de lucros  3.807  3.794
  Dividendos adicionais propostos  188  296
Total do passivo
 e patrimônio líquido  8.384  8.498

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Prezados Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Pater Seguros S.A.
(anteriormente denominada Java Nordeste Seguros S.A.), relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 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 dos Auditores Independentes.
Desempenho das operações
A Pater Seguros S.A. não teve operações de seguro ativas no exercício de
2016, sendo seu resultado fruto de seus investimentos financeiros.
Alteração da razão social
Através da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas ocorrida em
05 de janeiro de 2016, a Companhia reformou o seu Estatuto Social e
alterou, conforme item 7.2, a mudança da Razão Social de Java Nordeste
Seguros S.A. para Pater Seguros S.A., cuja alteração foi aprovada pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, mediante Portaria SUSEP
nº 1.350 de 28 de abril de 2016, art. 1º, inciso I, publicado em 29 de abril
de 2016, no Diário Oficial da União.
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.
Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos
O resultado do exercício de 2016 foi positivo em R$ 263.211,67 (duzentos
e sessenta e três mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos).
Quanto à destinação do lucro líquido apurado, a Diretoria propõe: a)
Destinação de 5% (cinco por cento) do resultado do exercício, no valor
de R$ 13.160,58 (treze mil, cento e sessenta reais e cinquenta e oito
centavos), para constituição de reserva legal; b) Distribuição de 25%
(vinte e cinco por cento) do saldo do exercício, no valor de R$ 62.512,77
(sessenta e dois mil, quinhentos e doze reais e setenta e sete centavos)
como pagamento de dividendos obrigatórios; c) Destinação de 75%
(setenta e cinco por cento) do saldo do exercício, no valor de
R$ 187.538,32 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito
reais e trinta e dois centavos) como dividendos adicionais propostos.
Eventos Societários
Através da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas ocorrida em
04 de janeiro de 2016, a Companhia alterou o seu Estatuto Social, artigos
1º e 2º, ampliando sua área geográfica de ação para as regiões 3, 4 e 8 do

território nacional, bem como a mudança no objeto social, excluindo a
operação em seguros de danos e inclusão da operação em seguros de
pessoas, cuja alteração foi aprovada pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, mediante Portaria SUSEP nº 6.557 de 13 de junho de
2016, art. 1º, incisos I a III, publicado em 20 de junho de 2016, no
Diário Oficial da União.
Conforme Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas ocorrida em
05 de janeiro de 2016, item 7.2, a Companhia reformou o seu Estatuto
Social e alterou o artigo 1º, modificando a Razão Social de Java Nordeste
Seguros S/A para Pater Seguros S/A, cuja alteração foi aprovada pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, mediante Portaria SUSEP
nº 1.350 de 28 de abril de 2016, art. 1º, inciso I, publicado em 29 de abril
de 2016, no Diário Oficial da União.
Em 31 de março de 2016, seus Acionistas, através da Assembleia Geral
Ordinária, elegeram a nova Diretoria com mandato até 31 de março de
2019 composta dos seguintes eleitos: Sr. Pedro Claudio de Medeiros
Bocayuva Bulcão - Diretor Presidente, Sra. Ione de Medeiros Bocayuva
Bulcão - Diretora, Sra. Celina Maria Lins - Diretora Técnica e Sr. Marcelo
Domingues Salustiano - Diretor Administrativo Financeiro, homologada
pela Carta SUSEP/DIORG nº 117/2016 de 04 de julho de 2016 com
retificação ocorrida pelo Ofício SUSEP/DIORG nº 5/2016 de 10 de
agosto de 2016.
Acordo de acionistas
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de
2015 e alterações pela Circular SUSEP nº 521 de 24 de novembro de
2015, Circular SUSEP nº 543 de 22 de dezembro de 2016 e Circular
SUSEP nº 544 de 27 de dezembro de 2016 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 2017
A Companhia possui ativos da carteira própria no montante de
R$ 8.246 mil e patrimônio líquido positivo de R$ 8.295 mil, ou seja,
possui condições saudáveis de se sustentar até o início das operações
determinadas pelo plano estratégico da Administração, 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, 17 de fevereiro de 2017.
A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Dividendos
Capital Reservas adicionais Lucros
 Social Legal Lucros propostos Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014  2.900  290  3.114  1.942  –  8.246
  Distribuição de dividendos adicionais propostos  –  –  –  (173)  –  (173)
  Transferência para reserva de retenção de lucros  –  –  1.769  (1.769)  –  –
  Aumento de Capital conforme portaria
    SUSEP 1299 de 28/12/2015  1.400  –  (1.400)  –  –  –
  Lucro líquido do exercício  –  –  –  –  416  416
  Reserva legal  –  21  –  –  (21)  –
    Dividendos mínimos propostos  –  –  –  –  (99)  (99)
    Dividendos adicionais propostos  –  –  –  296  (296)  –
Saldos em 31 de dezembro de 2015  4.300  311  3.483  296  –  8.390
  Distribuição de dividendos adicionais propostos  –  –  –  (296)  –  (296)
  Lucro líquido do exercício  –  –  –  –  263  263
  Reserva legal  –  13  –  –  (13)  –
    Dividendos mínimos propostos  –  –  –  –  (62)  (62)
    Dividendos adicionais propostos  –  –  –  188  (188)  –
Saldos em 31 de dezembro de 2016  4.300  324  3.483  188  –  8.295

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Contexto operacional: A Pater Seguros S.A. - anteriormente
denominada Java Nordeste Seguros S.A. - (Companhia) 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. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 a
Seguradora operou, exclusivamente, com cosseguro da Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (Seguradora Líder). Em 27 de
setembro de 2013 a Seguradora formalizou pedido de retirada do
consórcio do Seguro DPVAT (o Consórcio), a partir de 1º de janeiro de
2014, junto a Seguradora Líder. A Companhia efetivou sua retirada do
Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT Categorias
1, 2, 9 e 10 e Categorias 3 e 4 em 13 de janeiro de 2014 sendo, 31 de
dezembro de 2013, o último dia em que a Seguradora participou do
referido Consórcio. Desta forma, desde o exercício de 2014, não ocorreu
nenhuma transação oriunda daquela natureza, bem como naquela data o
saldo das provisões técnicas relativas à participação dessa Seguradora
no Consórcio foi redistribuído para as demais seguradoras consorciadas,
conforme estabelecido na resolução CNSP nº 332/2015. Em 31 de
dezembro de 2016, a Companhia possui ativos da carteira própria no
montante de R$ 8.246 e patrimônio líquido positivo de R$ 8.295, ou
seja, condições saudáveis de se sustentar até o início das novas operações
determinadas pelo plano estratégico da Administração, nos termos
estabelecidos pela aprovação prévia concedida pela Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP), através da carta nº 330/2015/SUSEP/
SEGER. Através da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
ocorrida em 05 de janeiro de 2016, item 7.2, a Companhia reformou o
seu Estatuto Social e alterou o artigo 1º, modificando a Razão Social de
Java Nordeste Seguros S/A para Pater Seguros S/A, cuja alteração foi
aprovada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, mediante
Portaria SUSEP nº 1.350 de 28 de abril de 2016, art. 1º, inciso I,
publicado em 29 de abril de 2016, no Diário Oficial da União.
2. Base de preparação das demonstrações contábeis: A autorização
para conclusão da elaboração das demonstrações contábeis foi concedida
pela Administração da Seguradora em 10 de fevereiro de 2017. 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 2016, e estão sendo
apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas,
instituído pela Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015 e alterações
pela Circular SUSEP nº 521 de 24 de novembro de 2015, Circular
SUSEP nº 543 de 22 de dezembro de 2016 e Circular SUSEP nº 544 de
27 de dezembro de 2016. 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 anexo IV da Circular SUSEP
nº 517 de 30 de julho de 2015 e alterações pela Circular SUSEP nº 521

de 24 de novembro de 2015, Circular SUSEP nº 543 de 22 de dezembro
de 2016 e Circular SUSEP nº 544 de 27 de dezembro de 2016, 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 e das
provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da
SUSEP. 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: Normas contábeis que entrarão em vigor após 2016:
A Companhia está avaliando os impactos da adoção das normas emitidas
pelo IASB em 2015 (ainda sem correspondente no CPC) que entrarão
em vigor após o exercício de 2016: • IFRS 9 - Instrumentos
Financeiros: O pronunciamento visa a substituir a IAS 39 -
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Efetiva para
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2018. Os possíveis impactos
decorrentes da adoção dessa alteração estão sendo avaliados e serão
concluídos até a data de entrada em vigor da norma. • Alteração da
IAS 12 - Impostos sobre a Renda: A alteração inclui esclarecimentos
quanto ao reconhecimento de impostos diferidos para perdas não
realizadas em instrumentos de dívida mensurados ao valor justo. Efetiva
para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2017. Os possíveis impactos
decorrentes da adoção dessa alteração estão sendo avaliados e serão
concluídos até a data de entrada em vigor da norma. • IFRS 15 -
Receitas de Contratos com Clientes: O pronunciamento visa a
substituir a IAS 18 e IAS 11, bem como interpretações relacionadas
(IFRICs 13, 15 e 18). Requer que o reconhecimento de receita seja feito
de modo a retratar a transferência de bens ou serviços para o cliente por
um montante que reflita a expectativa da empresa de ter em troca os
direitos desses bens ou serviços. Efetiva para exercícios iniciados em 1º
de janeiro de 2018. Os possíveis impactos decorrentes da adoção dessa
alteração estão sendo avaliados e serão concluídos até a data de entrada
em vigor da norma.
3. Resumo das principais práticas 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. 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 38 -
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração:
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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares reais, exceto lucro líquido por ação - em reais)
Despesas gerais 31/12/2016 31/12/2015
  Despesas administrativas (Nota 9)  (512)  (395)
  Despesas com tributos (Nota 9)  (82)  (120)
  Resultado financeiro (Nota 10)  1.029  1.041
Resultado operacional  435  526
Resultado antes do imposto de renda
 e participações  435  526
  Imposto de renda (Nota 8)  (85)  (59)
  Contribuição social (Nota 8)  (87)  (51)
( = ) Lucro líquido do exercício  263  416
Quantidade de ações  4.300.000  4.300.000
Lucro líquido por ação (lotes de mil ações)  61,21  96,63

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

E 2015 (Em milhares de reais)

Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício 263 416
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente
 do exercício 263 416

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

 E DE 2015 (Em milhares de reais)
Atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido do exercício  263  416
Variações nas contas patrimoniais
  Ativos financeiros  117  (118)
  Créditos das operações de seguros  –  186
  Créditos fiscais e previdenciários  (8)  (60)
  Depósitos judiciais e fiscais  –  21
  Outros ativos  (2)  (50)
  Fornecedores  5  (14)
  Impostos e contribuições  13  –
  Provisões judiciais  –  (186)
Caixa (aplicados nas) / gerado pelas
  atividades operacionais  388  195
Atividades de Financiamento
  Distribuição de dividendos e Juros sobre
    o Capital Próprio  (395)  (231)
Caixa (aplicados nas) / gerado pelas
  atividades de financiamento  (395)  (231)
Aumento (redução) líquido de caixa e
  equivalentes de caixa  (7)  (36)
Caixa e equivalentes de caixa
  No início do exercício  16  52
  No final do exercício  9  16
Aumento (redução) líquido de caixa e
  equivalentes de caixa  (7)  (36)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

  

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31
DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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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) 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: Em função da
retirada da Companhia do Consórcio DPVAT, os resultados dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 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 2016 e 31 de dezembro de 2015.
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 agosto de 2015 e de 20% a partir de
setembro de 2015. g) Ativos e passivos contingentes e obrigações
legais, fiscais e previdenciárias: 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
517 de 30 de julho de 2015 e alterações pela Circular SUSEP nº 521 de
24 de novembro de 2015, Circular SUSEP nº 543 de 22 de dezembro de
2016 e Circular SUSEP nº 544 de 27 de dezembro de 2016.
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: São reconhecidas nas demonstrações
contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As contingências passivas
classificadas como perda possível e remota são apenas divulgadas em
notas explicativas. Obrigações legais - Fiscais e previdenciárias:
Referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade
ou a inconstitucionalidade de alguns tributos (ou impostos e
contribuições). O montante discutido é quantificado e registrado
contabilmente. 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.
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: 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
vinculados foram alocados em sua totalidade em títulos públicos federais.
Os Ativos livres foram alocados em fundo exclusivo sendo 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:
                                                                                          “FITCH, Moodys ou S&P (ratings similares)”
Composição da carteira por classe Outras Sem rating/
 e categoria contábil (exclui DPVAT) AAA AA+ / AA / AA- A+ / A / A-  classif. títulospúblicos Total
I. Títulos para negociação
Fundo Exclusivo (*) 528 416 89 7 7.029 8.069
II. Títulos mantidos até o vencimento
Títulos Públicos (LFTs) – – – – 177 177
Total 528 416 89 7 7.206 8.246
(*) Divide-se em renda fixa, multimercado e renda variável.
Risco de mercado: Consiste na possibilidade de perdas, em função de
flutuação desfavorável do valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer
outro instrumento utilizado pelo mercado financeiro. 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
Durante a realização do Stress Test foram obtidos os valores descritos na tabela a seguir, baseados em cenário disponibilizado pela Bolsa de
Mercadorias e Futuros (BM&F):

Saldo em Estimado em Variação no resultado Variação
Classe Premissa 31/12/16 31/12/16  antes dos impostos  no PL
I. Títulos para negociação
Fundo exclusivo Cenário Stress 8.069 8.051 (18) (10)

Test BMF2
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro - LFT Cenário Stress 177 177 – –

Test BMF2
Total Geral 8.246 8.228 (18) (10)
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. Por esse motivo, a Companhia mantém pelo menos 10% de seus ativos livres em aplicações de liquidez imediata.
O atual nível de liquidez imediata é de 67,1%.
5. Aplicações em títulos e valores mobiliários: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento:

31/12/2016
S e m Até 12 Acima de Valor Ajuste de Valor Taxa de

vencimento m e s e s 12 meses contábil mercado mercado % juros
l. Títulos para negociação
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investimentos de renda fixa 7.249 – – 7.249 – 7.249 87,91% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos multimercado 820 – – 820 – 820 9,94% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos de renda variável – – – – – – –
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro  - LFT – – 177 177 – 177 2,15% 100% Selic
Total geral 8.069 – 177 8.246 – 8.246 100%

de um ativo ou carteira, metodologia esta aplicada aos ativos da empresa,
conforme tabela a seguir:
Ativo                                                              VaR - Value at Risk
Fundo Exclusivo R$ 2 mil 0,02%
Nível de Confiança de 99% com horizonte de 1 dia.
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c) Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir apresenta instrumentos
financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como se segue: • Nível
1: títulos com cotação em mercado ativo; • Nível 2: títulos não cotados
nos mercados abrangidos no “Nível 1” cuja precificação é direta ou
indiretamente observável; • Nível 3: títulos que não possuem seu custo
determinado com base em um mercado observável.

31/12/2016 31/12/2015
Nível 1 Total Nível 1 Total

Títulos para negociação
Quotas de fundos de investimentos
 de renda fixa 7.249 7.249 5.896 5.896
Quotas de fundos de investimentos
 multimercado 820 820 2.226 2.226
Quotas de fundos de investimentos
 de renda variável – – 86 86
Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro – LFT 177 177 155 155
Total geral 8.246 8.246 8.363 8.363
6. Garantia das provisões técnicas: O Banco Central do Brasil
(BACEN) por meio da Resolução nº 4.444 de 13 de novembro de 2015
e suas alterações, e a SUSEP por meio da Resolução CNSP nº 321 de 15
de julho de 2015 com alterações pela Resolução CNSP nº 343 de 26 de
dezembro de 2016, regulamentaram as normas para a aplicação dos
recursos garantidores das provisões técnicas por parte das sociedades
seguradoras. A Seguradora apresenta as seguintes coberturas:

31/12/2016 31/12/2015
Composição dos ativos financeiros 8.246 8.363
Composição dos ativos vinculados
 à cobertura do capital de risco (*) 177 155
Ativos livres 8.069 8.208
(*) Conforme Resolução CNSP nº 321 de 2015 com alterações pela
Resolução CNSP nº 343 de 2016.
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. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de
2016 e 2015, 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: Os acionistas têm direito a um dividendo mínimo de
25% do lucro líquido do exercício ajustado a forma da Lei das Sociedades
por Ações. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apurou o montante
de R$ 62 (R$ 99 em 31 de dezembro de 2015). Os outros 75% do saldo
do lucro líquido são destinados a composição dos dividendos adicionais
propostos. O montante em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 188 (R$
296 em 31 de dezembro de 2015). 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) Demonstrativo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)
e Capital Mínimo Requerido (CMR)
Descrição                                     _ 31/12/2016 31/12/2015
1. Ajustes contábeis
1.1 Patrimônio Líquido (+/-) 8.295 8.390
1.2 Patrimônio líquido ajustado -
 subtotal 8.295 8.390
2. Ajustes associados à variação dos
 valores econômicos
2.1. Diferença entre o valor de mercado
 e o valor contábil dos ativos  financeiros
  mantidos até o vencimento (+/-)

2.1.1 Valor contábil dos ativos financeiros
 classificados na contabilidade na categoria
  mantidos até o vencimento (+) 177 –
2.1.1.1 Valor da parcela dos ativos do
 item 2.1.1 utilizados para cobertura de
  provisões técnicas (+) – –
2.1.1.2 Valor da parcela dos ativos do
 item 2.1.1 não utilizados para cobertura de
  provisões técnicas (+) 177 –
2.1.2 Valor justo dos ativos informados
 no item 2.1.1 (+) 177 –
2.1.2.1 Valor justo da parcela dos ativos
 do item 2.1.2 utilizados para cobertura
  de provisões técnicas (+) – –
2.1.2.2 Valor justo da parcela dos ativos
 do item 2.1.2 não utilizados para cobertura
  de provisões técnicas (+) 177 –
2.1.3 Valor bruto do ajuste (2.1.2 - 2.1.1) (+/-) – –
2.1.4 Valor do ajuste = 55% do item 2.1.3 (+/-) – –
2.2 Superávit de fluxos de prêmios/contri-
 buições não registrados apurado  no TAP (+)
2.2.1 Saldo do fluxo: saldo dos fluxos
 não registrados no TAP (+/-) – –
2.2.2 Capital de Risco de Mercado sem
 considerar as vigências não registradas dos
  fluxos (RM_F) (+) 11 –
2.2.3 Capital Mínimo Requerido considerando
 o RM_F (CMR_F) (+) 2.680 –
2.2.4 Capital Mínimo Requerido (CMR) (+) 2.680 –
2.2.5 Limite = maior (0, CMR - CMR_F) (+/-) – –
2.2.6 Valor do ajuste = menor (55% do
 item 2.2.1, Limite definido no item 2.2.5) (+) – –
2.3: Superávit entre as provisões exatas
 constituídas e o fluxo realista  de
 prêmios/contribuições registradas
  utilizado no cálculo da PCC (+)
2.3.1 Saldo de Provisões (+/-) – –
2.3.2 Módulo da menos valia do ativo
 garantidor (MMVA) (+) – –
2.3.3 CMR desconsiderando o valor do
 Risco de mercado (CRM_M) (+) 2.680 –
2.3.4 Custo de Aquisição Diferido Relacionado
 à PPNG (+) – –
2.3.5 Limite = (CMR - CMR_M + 2.3.2 + 2.3.4)
  (+) – –
2.3.6 Valor do ajuste = menor
 (55% do item 2.3.1 + 45% do item 2.3.4,
  Limite definido no item 2.3.5) (+) – –
Patrimônio líquido ajustado (PLA) -
 Total (1.2 + 2) 8.357 8.390
Capital base - CB (a) 2.680 2.680
Capital de risco de mercado  - CRM (i) 11 –
Capital de risco de crédito - CAC (i) 181 307
Benefício da diversificação (15) –
Capital de risco (b) 177 307
Capital Mínimo Requerido - CMR 2.680 2.680
Patrimônio Líquido Ajustado 8.295 8.390
(-) Capital Mínimo Requerido 2.680 2.680
Suficiência de capital - R$ 5.615 5.710
Suficiência de capital (% do CMR) 209,50% 213,00%
(i) Os cálculos para os valores apurados em 31 de dezembro de 2016
estão de acordo com a Resolução CNSP 343 de 2016 e os valores
apurados em 31 de dezembro de 2015 estão de acordo com a Resolução
CNSP Nº 321 de 2015 com texto vigente à época. (ii) Ao final de 2015
ocorreu o aumento do Capital Base de R$ 1.320 mil para R$ 2.680 mil

31/12/2015
S e m Até 12 Acima de Valor Ajuste de Valor Taxa de

l. Títulos para negociação vencimento m e s e s 12 meses contábil mercado mercado % juros
Fundo exclusivo
Quotas de fundos de investime ntos de renda fixa 5.896 – – 5.896 – 5.896 70,50% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos multimercado 2.226 – – 2.226 – 2.226 26,61% Pós fixado
Quotas de fundos de investimentos de renda variável 86 – – 86 – 86 1,03% Pós fixado
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro  - LFT – – 155 155 – 155 1,86% 100% Selic
Total geral 8.208 – 155 8.363 – 8.363 100%
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.
b) Movimentação das aplicações financeiras Saldo em Renta- Saldo em
Movimentação das Aplicações Financeiras (Exclui o DPVAT) 31/12/2015 Aplicações Resgates bilidade 31/12/2016
l. Títulos para negociação
Fundo exclusivo
FIC Institucional 8.208 – (1.135) 996 8.069
II. Títulos mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro - LFT 155 – – 22 177
Total geral 8.363 – (1.135) 1.018 8.246
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em função da aprovação prévia pela SUSEP em 25/11/2015 do processo
SUSEP nº 15414.004732/2015-79 referente ao plano de expansão da
Seguradora e que autoriza a atuação da mesma nos estados do Piauí,
Maranhão, Ceará (Região 2), Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Alagoas (Região 3), Sergipe, Bahia (Região 4) Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (Região 8). Este aumento foi baseado na
Resolução CNSP nº 321/2015 (anexo XXIII), que prevê além da parcela
fixa de R$ 1.200 mil, parcelas variáveis de acordo com a região de
atuação, como segue: Parcelas Variáveis - Região 2 - Adicional de
R$ 120 mil, Região 3 - Adicional de R$ 180 mil, Região 4 - Adicional de
R$ 180 mil, Região 8 - Adicional de R$ 1.000 mil.
8. 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 é como segue em
31 de dezembro de 2016 e de 2015:

31/12/2016 31/12/2015
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos 435 435 526 526
Alíquota nominal 25% 20% 25% 15% e 20%
Impostos à alíquota nominal (85) (87) (108) (88)
Diferenças permanentes – – 49 37
Impostos à alíquota efetiva (85) (87) (59) (51)
A Companhia não possui prejuízos fiscais, base negativa de contribuição
social ou diferenças temporárias sobre os quais deveria constituir
impostos diferidos.

9. Detalhamento das contas da demonstração de resultados
Despesas administrativas 31/12/2016 31/12/2015
Pessoal próprio (a) (217) (144)
Serviços de terceiros (177) (136)
Localização e funcionamento (21) (27)
Publicações (73) (69)
Donativos e contribuições (20) (17)
Outras (4) (2)

(512) (395)
Despesas com tributos
Taxa de Fiscalização - SUSEP (82) (120)

(82) (120)
a) O aumento neste grupo de contas se deve basicamente em função dos
reajustes salariais e os respectivos impostos incidentes sobre as bases de
cálculos salariais.
10. Resultado financeiro: A composição do resultado financeiro da
companhia é apresentado em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, como
segue: 31/12/2016 31/12/2015
Receitas financeiras
Receitas financeiras de renda fixa 1.018 1.037
Outras receitas financeiras 11 4
Total 1.029 1.041
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$ 177 em 31 de
dezembro de 2016 (R$ 117 em 31 de dezembro de 2015).

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores, Conselheiros e Acionistas da
Pater Seguros S.A. (anteriormente denominada Java Nordeste
Seguros S.A.) - Fortaleza - CE
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Pater Seguros
S.A. (anteriormente denominada Java Nordeste Seguros S.A.)
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de
dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o 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
2016, 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.
Continuidade: Sem ressalvar nossa opinião, chamamos à atenção
para a Nota Explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, que descreve
a descontinuação, por parte da Companhia, de suas operações com
cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
As demonstrações contábeis foram preparadas, conforme políticas
contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2, no pressuposto de
continuidade por meio do redirecionamento de estratégia operacional
baseado nos planos da Administração da Companhia, nos termos
estabelecidos pela aprovação prévia concedida pela Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP), através da carta nº 330/2015/SUSEP/
SEGER. 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 aplicáveis 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. 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: • 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 obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos
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
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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 planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2017.
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” - CE
Ana Cristina Linhares Areosa
CT CRC RJ-081.409/O-3 “S” - CE
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***  ***  ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE CAPISTRANO - SELEÇÃO PÚBLICA 01/2017. A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, com a Lei Orgânica do Município, e o disposto na Lei Municipal nº
829, de 2005, de 25 de novembro de 2005 que trata da contratação temporária, e considerando o disposto no Primeiro Aditivo ao Edital de Seleção
Pública nº 001/2017, de 06 de fevereiro de 2017, torna público a todos a quem interessar o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado
01/2017 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, destinado à contratação de servidores para atender às necessidades
temporárias de excepcional interesse público e suprir as carências existentes na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. A relação dos
classificados encontra-se afixada na sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, situado na Rua Antônio Fernandes Bezerra, s/n -
Centro, Capistrano - CE., CEP: 62.748-000, Fones: (85) 3326-1326/1327/99204-1858/99766-3080, na sede da Prefeitura de Capistrano e demais
Secretarias da Administração Pública. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 23 de fevereiro de 2017. Francisca Helena Batista Pinheiro
- Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jati - Resultado Final e Extrato de Contratos de Pregão Presencial. A Câmara Municipal de
Jati/CE torna público o resultado final e Extrato de Contratos do Pregão Presencial nº 2017.01.23.01, ocorrido no dia 06 de Fevereiro de 2017
as 08:30 (oito horas e trinta minutos), cujo objeto é a Prestação de serviços de assessoria na área de licitação e contabilidade junto ao  Poder
Legislativo Municipal. Licitantes participantes: 01 – Artur Gomes Moreira - ME, 02 - Prime Assessoria, Tecnologia e Prestação de Serviços LTDA
– ME e 03 - LJM Consultoria Administrativa e Sistemas EIRELI. Licitantes vencedoras: Prime Assessoria, Tecnologia e Prestação de Serviços
LTDA – ME, vencedora no item 01 e LJM – Consultoria Administrativa e Sistemas EIRELI, vencedora no item 02. Contratadas: Prime Assessoria,
Tecnologia e Prestação de Serviços LTDA – ME, assina pela Contratada – Cícero Fábio Oliveira de Lucena, CPF 433.554.043-49, Valor Global: R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais) e LJM – Consultoria Administrativa e Sistemas EIRELI, assina pela Contratada, Leonardo José Macedo, CPF
246.015.433-04 com o valor Global de R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais). Assina pela contratante: José Wilse Campos Pereira
- Presidente da Câmara Municipal, CPF nº 758.610.893-53, data do contrato 10 de Fevereiro de 2017. Jati/CE, 22 de fevereiro de 2017.
Tarcísio Leite da Silva - Pregoeiro.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - Aviso de Licitação.
Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-02.22.001/2017-STDS. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços, de
forma contínua, com fornecimento de mão de obra, no ramo de Atividades Recreativas e Socioculturais, para contribuir com vários aspectos do
desenvolvimento, tais como: Aprendizagem, Coordenação Motora, Cognição, Socialização e Reinserção Social, visando atender às necessidades das
crianças e adolescentes do Abrigo Institucional Municipal, da Proteção Social especial de alta complexidade, pertencente a estrutura da Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento Social de Brejo Santo-CE. Tipo: Menor Preço Mensal. Regime de Execução: Indireta. A Comissão Permanente de
Licitação da PMBS comunica aos interessados que no dia 10 de março de 2017, às 08h:00m. na rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo
Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de “Habilitação” e “Propostas” dos interessados. Maiores informações ou aquisição do edital no
endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. e ainda pelo endereço eletrônico: www.tcm.ce.gov.br. Ériton
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação - Tomada de Preço Nº 004/2017-TP. A Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Senador Pompeu torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo
dia 13 de Março de 2017, às 09:00hs, na Sede da Câmara Municipal, localizada à Rua Professor Cavalcante – 635 – Fatima – Senador Pompeu/CE,
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preço, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 004/2017-TP, com o seguinte:
Contratação de Empresa apta a prestar serviços de Assessoria e Consultoria na área de Controle Interno (Patrimonial, Almoxarifado e Combustível)
e Assessoria técnica administrativa no setor de Recursos Humanos, Folha de pagamento e elaboração de DIRF, RAIS, GFIP e DCTF a fim de atender
as necessidades da Câmara Municipal de Senador Pompeu, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Rua Professor
Cavalcante – 635 – Fatima – Senador Pompeu/CE, fone: 0..88-3449 1235, no horário de 08:00h às 14:00h. ou no site do portal do TCM,
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.  21 de Fevereiro de 2017 – Antonia Joelma de Araújo – Presidente da CPL.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Bela Cruz - Aviso de Licitação - Processo N° PP.001/2017-SAF - Processo Administrativo
Nº PP.2102.01/2017. A Prefeitura Municipal de Bela Cruz(CE), através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item – Processo n° PP.001/2017-SAF, Processo Administrativo n°
PP.2102.01/2017 para contratação de empresa especializada para licenciamento e concessão de direitos de uso de sistemas de aplicativos para
atender a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Bela Cruz(CE), conforme especificações em anexos do edital, com data de
abertura e recebimento dos Envelopes de Propostas e Habilitação marcada para o dia 14 de Março de 2017, às 15:00h, na Sala da Comissão de
Licitação, sito à Rua 07 de Setembro, n° 34, Centro, Paço Municipal, Bela Cruz(CE). O Edital poderá ser adquirido junto ao Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Bela Cruz no horário das 07:00h às 11:00 horas. Maiores Informações pelo telefone: (88)3663-1150. Bela Cruz(CE),
23 de Fevereiro de 2017. Elaine Cristina Carvalho de Vasconcelos – Pregoeira.

***  ***  ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2017.02.22.1. O Presidente da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados
que estará realizando na sede da Prefeitura, Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços tombada sob o n° 2017.02.22.1, cujo objeto é
a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de recuperação da Creche Pro-Infância Tipo “B”, localizada na Rua Antônio
Dantas Sampaio no Município de Abaiara/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento
dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços marcado para o dia 14 de março de 2017, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações e entrega
de Editais na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 – Centro, Abaiara/CE, no horário de 08:00 às 11:30
horas ou pelo telefone (88) 3558-1254. Abaiara/CE, 22 de Fevereiro de 2017. João Verissimo de Morais Neto – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

***  ***  ***




