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Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e sociais, submetemos à apreciação da V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. A Diretoria.
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 (Em mil Reais - R$)
Demonstração de Resultados em 31/12/2021 (Em mil Reais - R$)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021
ATIVO
2021
2020
2021
2020 (Em mil Reais - R$)
Capital Social
Circulante
5.527
54.402 Receita Operacional Bruta
2.111
3.336
Capital
Capital a
Prejuízos
Disponibilidades (Nota 4)
2.492
692
Receitas Acessórias
2.111
3.336
Subscrito Integralizar Acumulados
Total
Realizável a curto prazo (Nota 5)
3.035
53.710 Deduções da Receita Bruta
(177)
(293) Saldos em 31/12/2020
5.262.490
(257.813)
(4.521.358) 483.319
Ativo não Circulante
5.792.204 5.823.072
Impostos e Contribuições
(177)
(293) Integralização de Capital
–
22.472
–
22.472
Realizável a longo prazo (Nota 8)
4.561.560 4.563.303 Receita Operacional Líquida (Nota 18)
1.934
3.043 Prejuízo do exercício
–
–
(127.449) (127.449)
Investimentos (Nota 9)
1.230.530 1.259.644 Despesas operacionais
–
–
(69.197) (69.197)
(44.997)
(59.306) Ajuste Exercício Anterior
Imobilizado (Nota 10)
70
74 Salários e encargos
5.262.490
(235.341)
(4.718.004) 309.145
(6.368)
(6.922) Saldos em 31/12/2021
Intangível (Nota 11)
44
51 Honorários e Pró-Labore
(2.681)
(2.132)
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto em 31/12/2021
Total do ativo
5.797.731 5.877.474 Benefícios
(1.070)
(1.456)
(Em mil Reais - R$)
PASSIVO
Transportes, diária e passagens
(216)
(331)
2021
2020
Circulante
1.030.146
931.146 Comunicação/marketing e publicações
(30)
(27) Fluxo de caixa das atividades operacionais
Fornecedores e Obrigações c/ terceiros (Nota 12)
1.009.982
912.470 Serviços
(964)
(809) Entradas operacionais
1.934
3.043
Salários e encargos sociais
2.260
826 Telecomunicações
(19)
(24) Receitas acessórias
(580)
(1.177)
Provisões trabalhistas
652
623 Material
(64)
(58) Contas a receber
96
70
Tributos a recolher (Nota 13)
385
360 Informática
(8)
(7) Garantias contratuais
(69.197)
128
Empréstimos (Nota 14)
2.673
2.673 Outras despesas administrativas
(355)
(339) Ajuste Exercícios Anteriores
6.562
31.750
Outras obrigações
14.194
14.194 Depreciação do imobilizado
(25)
(32) Receita Financeira Líquida
386
56
Não Circulante
4.458.440 4.463.009 Amortização do intangível
(18)
(18) Fornecedores
1.463
(87)
Depósitos e garantias
645
549 Contingências Passivas
(416)
– Pessoal, Encargos a pagar e Provisões trabalhistas
(5)
(34)
Fornecedores LP
258.971
263.934 Despesas OUC (Nota 19)
(19.226)
(32.857) Tributos a recolher
(43)
(50)
Contingências (Nota 15)
3.494
3.196 Variações patrimoniais/monetárias (Nota 20 e 21)
(8.985)
(14.213) Depreciação/amortização acumulada
Obrigações OUC (Nota 16)
4.195.330 4.195.330 Ganhos e perdas (Ativos)
(4.353)
– Saídas operacionais
(10.119) (10.510)
Patrimônio Líquido (Nota 17)
309.145
483.319 Teleférico/VLT
(199)
(81) Despesas com pessoal
(1.656)
(1.595)
Capital Social
5.262.490 5.262.490 Prejuízo antes do resultado financeiro
(43.063)
(56.263) Despesas administrativas
Adiantamentos
40
6
Capital a Integralizar
(235.341)
(257.813) Resultado financeiro
(230)
537
Prejuízos Acumulados
(4.718.004) (4.521.358) Despesas financeiras
(90.948)
(41.313) Impostos e Contribuições
(90.948) (41.313)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
5.797.731 5.877.474 Receitas financeiras (Nota 18.2)
6.565
31.756 Despesas financeiras
Contingências Passivas
(118)
(128)
Impostos
e
Contribuições
(3)
(6)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios 2021 e 2020
Despesa Teleférico / VLT
(199)
(81)
Resultado
Financeiro
Líquido
(84.386)
(9.563)
1. Contexto Operacional: A Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais
(162.614) (19.385)
Outras
Receitas
Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. - CDURP foi constituída sob a forma
–
32.695 Fluxo de caixa das atividades de investimento
de uma sociedade por ações, na modalidade Sociedade de Economia Mista - Subvenções OUC (Nota 18.3)
29.114
17.920
0
32.695 Investimentos
com controle do Município do Rio de Janeiro - com sede e foro na cidade do
Terrenos mantidos para venda
51.445 (51.445)
Prejuízo
do
exercício
(127.449)
(33.131)
Rio de Janeiro/RJ, com início das atividades em 03/03/2010. Em 23/11/2009,
Variações Patrimoniais
(8.985) (14.213)
52.624.904 52.624.904 Aquisição do imobilizado
foi decretada e sancionada a Lei Complementar - LC nº 101, que modificou Ações em circulação no fim do período
4
27
(2,42)
(0,63) Ganho/Perda de ativos
o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro e instituiu a Operação Urbana Prejuízo por ação do capital social no fim do período
(4.353)
–
Consorciada da Região do Porto do Rio - OUC, na Área de Especial Interesse Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2021 (Em mil Reais - R$) Aquisição de intangível
7
8
Urbanístico - AEIU. A CDURP - criada pela Lei Complementar - LC nº 102/2009
2021
2020 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 67.232 (47.703)
- tem por objeto social promover, direta ou indiretamente, a Operação Urbana Prejuízo do exercício
(127.449)
(33.131) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Consorciada - OUC da Região do Porto do Rio de Janeiro, que compreende um Ajuste exercício anterior
22.472 (190.070)
(69.197)
128 Integralização de capital
conjunto de intervenções coordenadas pelo Município e demais entidades da Resultado Abrangente do Exercício
–
(113)
(196.646)
(33.003) Obrigações com terceiros
Administração Pública Municipal com a participação de proprietários, moradores,
Fundo de investimento imobiliário
1.743 (42.646)
usuários e investidores, visando alcançar transformações urbanísticas estrutu- pela Permissão de Uso de parte de área de imóvel situado na Avenida Rodrigues Outras Receitas - OUC
–
32.695
rais, melhorias sociais e valorização ambiental, na área delimitada na totalidade Alves, 455 conforme aviso de seleção 001/2018.
Despesas da OUC
(19.226) (32.857)
dos bairros, Santo Cristo, Gamboa e Saúde, e parte do centro, Cidade Nova e 6. Terrenos Mantidos para venda: Conforme política estabelecida pela NBC Fornecedores - OUC
97.126
(172)
São Cristóvão. Ademais, são atribuições da Companhia, promover, coordenar, TG 31 (R4) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, no ano de 2020 a Tributos a recolher - OUC
30
(172)
colaborar, viabilizar ou executar, no âmbito de competência do Município do Rio Companhia classificou o total de 05 (cinco) imóveis com negociação em curso Fornecedores LP
(4.963) 263.934
de Janeiro, a implementação de concessões ou outras formas de associação, e expectativa de alienação no prazo de (12) doze meses, no grupo ativo cir- Obrigações OUC
–
34.825
parcerias, ações e regimes legais que contribuam ao desenvolvimento da AEIU culante - ativo mantido para venda. A administração se comprometeu com a Caixa líquido obtido nas atividades de financiamento 97.182
65.424
da Região do Porto do Rio de Janeiro, em conformidade com os estudos de alienação desses imóveis com o intuito de buscar interessados para contribuir Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
1.800
(1.664)
viabilidade técnica, legal, ambiental e urbanística aprovados pela CDURP e com o desenvolvimento da AEIU da zona portuária e consequentemente, au- Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
692
2.356
pelos demais órgãos e autoridades públicas competentes; disponibilizar bens, ferir recursos financeiros. No entanto, por consequência de fatores externos, Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
2.492
692
equipamentos e utilidades para a Administração Pública, direta ou indireta, para as negociações foram paralisadas e a alienação não se concretizou dentro do
1.800
(1.664)
concessionários e permissionários de serviço público, ou para outros entes pri- prazo esperado. Tendo em vista que o plano de venda dos ativos não foi convados, mediante cobrança de adequada contrapartida financeira; gerir os ativos cretizado e que não há expectativa de alienação em curto prazo, a Companhia RIO nº 44.567 de 21/05/2018, tem como objeto o estímulo e a promoção do
patrimoniais a ela transferidos pelo Município ou por seus demais acionistas, ou optou pelo remanejamento das rubricas, transferindo a classificação contábil desenvolvimento econômico e social do Município mediante o desempenho,
que tenham sido adquiridos a qualquer título. Dentre os instrumentos de política dos bens para o grupo Investimentos. 7. Partes relacionadas: 7.1 Recurso dentre outras, de atividades relacionadas, direta e indiretamente, com a atração
urbana, previstos na Lei Federal nº 10.257 de 2001, consta a outorga onerosa Garantia FII VLT: Em 2013, foi firmado contrato entre o Município do Rio de e negociação de investimentos privados, geração de empregos e melhoria do
do direito de construir e de alteração de uso de solo. A LC nº 101 definiu que Janeiro - MRJ e a Concessionária do VLT Carioca S.A., tendo a CDURP como ambiente de negócios no território municipal. A Companhia adquiriu 1 ação de
a contrapartida à outorga onerosa de potencial adicional de construção à área interveniente-anuente com a finalidade de constituição da Garantia Fiduciária emissão da Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A - Fomenconstruída passível de ser acrescida, seria por meio da venda de Certificados do Contrato de PPP do VLT - Veículo Leve Sobre Trilhos. Para viabilizar a ta Rio, no valor de R$ 1.000,00. 9.4. Certificado Potencial de adicional de
de Potencial Adicional de Construção - CEPAC e fixou o estoque de potencial garantia líquida prevista no contrato, o MRJ destinou a CDURP a título de Construção - CEPAC: O Edital de Oferta Pública de Distribuição Secundária
construtivo adicional de construção em 4.089.502 m². A outorga onerosa de empréstimo a quantia de R$ 40.000 milhões que foi depositado em uma conta de CEPAC prevê (item 11.3) a possibilidade de a Caixa Econômica Federal,
alteração de uso de solo na AEIU foi regulamentada pelo Decreto nº 32.551, vinculada (escrow account) junto a Caixa Econômica Federal. A partir do ano na qualidade de gestora do Caixa Fundo de Investimento Porto Maravilha (FII
de 20/07/2010. Em 11/08/2010 foi publicado o decreto nº 32.666, em que o de 2016, a garantia foi acionada pela Concessionária do VLT Carioca, para PM) declarar situação de iliquidez impactando na emissão de ordem de início
Município do Rio de Janeiro emitiu 6.436.722 CEPAC, ao preço de R$ 400,00. sanar inadimplências do Poder Concedente do contrato, consumindo quase do Contrato de PPP. Em 2016 o FII Porto Maravilha – administrado pela Caixa
O mesmo foi alterado em 19/01/2011, por meio do decreto nº 33.364, que fixou a totalidade do saldo disponível na conta Garantia. A Concessionária do VLT Econômica Federal - declarou situação de iliquidez, inviabilizando a realização
seu valor unitário em R$ 545,00, após elaboração de novo estudo de viabilidade Carioca, MRJ e CDURP estão em tratativas para emissão de um novo aditivo dos pagamentos referentes à Etapa 6 do Contrato de PPP. Com isso, foi celebrados CEPAC. O registro da OUC foi deferido pela Comissão de Valores Mobi- contratual que objetiva a ampliação de escopo para execução, renegociação do o 11º Termo aditivo (20/07/16) e o 12º Termo Aditivo (28/12/16) ao Contrato,
liários - CVM em 27/12/2010, sob o nº 2010/01. Em 24 de janeiro, os CEPAC da dívida e repactuação das garantias. 7.2 Recursos OUC: Em 11/08/2010 foi estabelecendo a reprogramação do cronograma físico-financeiro. Os valores de
foram aportados no capital social da Companhia e escriturados no Banco do publicado o decreto nº 32.666, em que o Município do Rio de Janeiro emite Contraprestação Pública Anual previstos para a Sexta Etapa (vigência de Junho
Brasil S.A. em 30/03/2011. Para atender o plano de trabalho destinado a Ope- 6.436.722 Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, que dão de 2016 à Junho de 2018) foram postergados e diluídos entre as Etapas 8, 9,
ração Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio, foi firmada Contrato na direito de construção para os empreendedores imobiliários. Os CEPAC foram 10 e 11. A emissão dos novos aditivos possibilitou a venda e transferência de
modalidade de Parceria Público Privada - PPP e instrumentos contratuais junto aportados no capital social da Companhia e posteriormente transferidos para CEPACs do FIIPM para a Companhia vinculando as faturas da PPP referentes
a Fundos de Investimentos imobiliários (administrados pela Caixa Econômica o Fundo de Investimento Imobiliário Região do Porto - FIIRP que levou a leilão às parcelas anuais como garantia. Nesse sentido, foram transferidas 429.937
Federal) para viabilizar a execução do fluxo financeiro, através da rentabilidade a totalidade dos certificados em lote único e indivisível, tendo como vencedor unidades de CEPACs equivalentes a R$ 731.705 milhões. Toda essa operação
de ativos. O Contrato de Parceria Público Privada - PPP foi celebrado em no- Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha - FIIPM. O vencedor do lei- foi refletida na carteira de investimento do FIIRP pela baixa no Preço de Opção
vembro de 2010, na modalidade de Concessão Administrativa, cujo objeto é a lão, em contrapartida, garantiu todos os ônus da OUC. A CDURP possui como de Compra (POC). 10. Imobilizado: Representados por:
2021
2020
revitalização, operação e manutenção da AEIU da Região Portuária, precedida característica a segregação dos recursos e sua independência financeira, fato Composição
Depreou cumulada com a execução de obras. O Fundo de Investimento Imobiliário que a torna diferente das demais empresas municipais. Para garantir essa partiCusto de ciação
da Região do Porto - FIIRP foi criado pela CDURP como detentor dos CEPAC cularidade em relação às demais empresas do Município e viabilizar a cobertura
e dos terrenos estratégicos integralizados pelo Município e em 13/06/2011, le- do custeio da Companhia até 2026 (período da OUC), foi estabelecido no art.
Aquisi- AcumuSaldo Saldo Taxa
vou a leilão a totalidade dos CEPACs em lote único e indivisível, tendo vencido 11 do Decreto nº 32.666/10: “pela Gestão do CEPAC a CDURP receberá 5% do
Descrição
ções
lada Líquido Líquido a.a. Vida útil
o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha - FIIPM. O vencedor do valor de cada leilão realizado, incidente sobre o volume de recursos financeiros Imobilizado
leilão, em contrapartida, garantiu todos os ônus da OUC. O FIIPM já investiu na dos CEPAC efetivamente alienados”. Entretanto, por determinação do seu Móveis e Utensílios
69
(55)
14
22 10% 10 anos
Região Portuária do Rio de Janeiro R$ 5,6 bilhões dos R$ 10,9 bilhões previstos acionista, os recursos destinados ao seu custeio, foram utilizados para antecipar Máquinas e
para os quinze anos de contrato, em regime de Parceria Publica Privada, dos a realização de despesas do Município vinculadas a Operação Urbana, tendo
Equipamentos
126
(103)
23
26 10% 10 anos
serviços de revitalização e operação da AEIU da Região Portuária do Rio de como contrapartida o compromisso do MRJ em ressarcir a totalidade de R$ Computadores e
Janeiro. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações 143.697. O registro contábil na Companhia foi realizado na seguinte proporção:
Periféricos
372
(344)
28
25 20% 5 anos
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabele- - R$ 79.784 referentes às despesas classificadas como da Operação Urbana Biblioteca
6
(6)
–
– 10% 10 anos
cidas pela Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/76, Lei nº 11.638/07 e Lei que integraram o “realizável a longo prazo” da Companhia; - R$ 63.912 como Aparelhos
nº 11.941/09, os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis aporte de capital e emissão de ações predominantemente pela antecipação de
telefônicos
7
(2)
5
1 10% 10 anos
(CPC) e disposições legais complementares vigentes. 3. Principais práticas recursos para compra de terrenos.
Total
581
(510)
71
74 10% 10 anos
2011
2012
2013
2014
2015
Total
contábeis adotadas: a) Exercício social: O exercício social abrange os dados
Movimentação
2020
2021
570
10.269
27.010
84.661
21.186
143.696
e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do
Baixa /
ano de 2021. b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações Do total devido, foi repassado à CDURP o montante de R$ 48.272 milhões no
Saldo Aqui- Transfe- DepreSaldo
financeiras: A moeda utilizada para contabilização das operações é o Real, que período de 2016 a 2021. Sendo assim, o saldo remanescente corresponde a
Líquido sições rências ciação Líquido
Descrição
é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras estão R$ 95.425 milhões. 8. Realizável a Longo Prazo: 8.1. Fundo de Investimento
apresentadas em Real Mil e foram arredondadas para o milhar mais próximo, Imobiliário: Incluem os recursos a receber do FIIPM, por meio do FIIRP, para Imobilizado
exceto quando indicado de outra forma - NBC TG 26 (R5) - Apresentação das pagamento dos custos da PPP e as contraprestações vinculadas aos CEPAC Móveis e Utensílios
22
–
(20)
12
14
demonstrações contábeis. c) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, para custeio da OUC, conforme fluxo financeiro aprovado em Assembléia Máquinas e Equipamentos
26
3
–
(7)
22
saldos em conta movimento e aplicações financeiras com risco insignificante Geral de Cotistas do Fundo e o Edital de Leilão dos CEPAC. De acordo com Computadores e Periféricos
25
14
(7)
(4)
28
de mudança de seu valor de mercado - consideradas de baixo risco - conforme o Edital do Leilão, o adquirente dos CEPAC receberia também a opção de Biblioteca
–
–
–
(0)
(0)
prevê o § 2º, artigo 7º da LC nº 102/2009 - Lei de criação da CDURP. As apli- compra dos terrenos da região, e em contrapartida assumiria todos os custos Aparelhos telefônicos
1
5
–
(0)
6
cações financeiras existentes estão demonstradas pelo valor das aplicações da Operação Urbana Consorciada - OUC do Porto Maravilha. O Prêmio Por Total
74
22
(27)
1
70
acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balan- Opção de Compra - POC reconhecido pelo Fundo de Investimento Imobiliário
ço, com base no regime de competência. d) Imobilizado: O imobilizado de uso Porto Maravilha - FIIPM pela aquisição dos Certificados de Potencial Adicional 11. Intangível: Representados por:
2021
2020
é registrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo método linear, baseado de Construção - CEPAC será revertido completamente em obras e serviços Composição
Custo de Amortização
Saldo
Saldo Taxa Vida
na vida útil-econômica estimada de cada componente. e) Intangível: Os ativos públicos na região do porto. O saldo de R$ 4.414.455 milhões é composto por:
Aquisições Acumulada Líquido Líquido a.a.
útil
2021
2020 Descrição
intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente, são mensurados Em R$ mil
Saldo Líquido Saldo Líquido Intangível
no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos Descrição
128
128 Software
341
(297)
44
51 20% 5 anos
da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Parceria Publico Privada - PPP
155.325
155.325 Total
A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil-econômica Parceria Publico Privada - Terrenos
341
(297)
44
51
4.259.002
4.260.745
estimada dos bens. f) Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros POC - Prêmio por Opção de Compra
Movimentação
2020
2021
4.414.455
4.416.198
somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte Total
Saldo AquisiBaixa / AmortiSaldo
das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhe- 8.2. Valores a receber: A CDURP promoveu o Edital de Concorrência Publica
Líquido
ções Transferências zação Líquido
Descrição
cidos, são inicialmente registrados pelo seu valor justo acrescido dos custos Nº 001/2013 com o objetivo de alienar 3 imóveis cujo pagamento se dará com
de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição. g) Regime a execução de obra (construções e edificações em imóvel de propriedade da Intangível
51
11
–
(18)
44
tributário: A empresa está enquadrada no regime tributário lucro real e conta- União), oriundo do contrato de aforamento do imóvel situado na Avenida São Software
51
11
–
(18)
44
biliza os encargos tributários pelo regime de competência. h) Demais ativos e Cristovão Nº 1200, antigo Nº 1576 - Gasômetro, onde a CDURP é responsável Total
passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço pela execução da obra. O edital prevê o pagamento dos imóveis objetos da 12. Fornecedores: O saldo de fornecedores da Cia. é representado por:
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em Concorrência, acrescidos de torna financeira. Os imóveis alienados foram: Ter2021
2020
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com seguran- reno 01: Endereço: Av. Cidade de Lima, nº 340, Santo Cristo. Área: 2.541,77m². Circulante
1.009.982
912.470
ça. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma Terreno 02: Endereço: Av. Venezuela, nº 154/156, Gamboa. Área: 2.548,04m². Fornecedores de serviços
1.049
663
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo Terreno 03: Endereço: Av. Rodrigues Alves, nº 455, Saúde. Área: 2.459,30m² O Fornecedores OUC
1.008.933
911.807
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões montante do valor nominal a receber da empresa JPL Comercial e Agrícola Ltda.
2021
2020
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. (vencedora da licitação) é de R$ 63.343 mil, originados pela transferência dos Não circulante
259.616
264.483
i) Demonstração do fluxo de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa terrenos Cidade de Lima pelo valor de R$ 31.692 milhões e Ministério da Agri- Fornecedores
foram preparadas e estão apresentadas de acordo com pronunciamento contábil cultura (Matrículas 46808 e 46809) pelo valor de R$ 31.651 milhões. Conforme (a) Predomina o montante correspondente as Contraprestações Públicas do ConNBC TG 03 R3 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de previsão contratual, o pagamento se dará pela execução de obras cujo prazo é trato de PPP, tendo em vista a reprogramação do fluxo de pagamento conforme
de 36 meses a contar da ordem de início, que será dada no momento em que previsto no 12º aditivo ao contrato de PPP (Vide Nota 9.4). (b) Inclui reclassificaPronunciamentos Contábeis (CPC).
o terreno destinado à construção for liberado pela Secretaria de Patrimônio da ção contábil no valor de R$ 226 milhões em consonância com a Resolução CFC
Conciliação do Prejuízo com Caixa de Atividades Operacionais
2021
2020 União - SPU. 8.3. Outros valores a receber: Em 05.04.2011 foi celebrado o ins- nº 1.374/11, referente à constituição de passivo por obrigação assumida com a
Prejuízo do exercício
(127.449) (33.131) trumento particular de compra e venda entre a UNIÃO e a CDURP, com força de União Federal em contrato de cessão sob regime de aforamento, tendo como
Resultado Operação Urbana - OUC
19.226
162 escritura pública, do imóvel situado entre a Rua da Gamboa, Avenida Rodrigues contrapartida o cancelamento de ações emitidas ao acionista pela transferência
Ajuste Exercício Anterior
(69.197)
128 Alves e Rua Rivadávia Correia - Pátio da Marítima, registrado na matrícula nº de imóvel objeto da transação. 13. Obrigações sociais e Tributárias a recolher:
Depreciação e amortização
(43)
(50) 96851. Pela compra e venda foi pago o valor de R$ 23.350 milhões, correspon- As obrigações tributárias e sociais estão registradas de acordo com sua origem.
Baixa do Imobilizado
4.353
– dente a 100% do valor imóvel, considerando o domínio pleno, conforme laudo O montante a recolher em Dezembro de 2021, é composto por:
2021
2020
FIIRP Variação negativa de cotas
8.985 14.213 de avaliação. O objeto da compra e venda era somente o domínio útil, 83% do
1.819
465
Redução (aumento) em valores a receber
(727)
(584) terreno, sendo o valor devido equivalente a R$ 19.381 milhões. Sendo assim, o Folha de pagamento
219
238
Aumento (redução) em valores a pagar
394
(58) montante a ser ressarcido em seu valor nominal corresponde à R$ 3.969 milhões. Imposto de Renda
1.544
180
Aumento (redução) em fornecedores e obrigações de terceiros
386
56 9. Investimentos: 9.1. Fundo imobiliário: A Companhia possui em 31/12/2021 INSS
FGTS
57
47
Aumento (redução) em tributos a recolher
(5)
(34) a seguinte posição patrimonial em fundos de investimento imobiliários:
145
104
Saldo em 31/12/2021 Retenções serviço prestado PJ
Aumento (redução) em salários e encargos sociais
1.434
53
59
61
Quantidade
Saldo IRRF serviços prestados PJ
Aumento (redução) em provisões trabalhistas
29
(140)
74
29
Descrição
de cotas contábil INSS PJ
(162.614) (19.385) Fundo de Investimento Imobiliário da Região do
ISSQN retidos de terceiros
8
7
j) Redução do valor recuperável de ativos e depreciação: Os saldos de Porto (FII RP)
4
7
290.922
220.744 PIS/COFINS/CSLL
imobilizado, intangível e outros ativos são revistos anualmente para se iden- Fundo de Investimento Imobiliário do VLT (FII VLT)
21
18
106.225
74.596 Tributos a recolher
tificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos Fundo de Investimento Imobiliário CDURP
4
3
100.482
61.320 PIS
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser FIIRP - Fundo de Investimento constituído com o objetivo de viabilizar a Ope- COFINS
17
15
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para ração Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro e atender Em dezembro a empresa iniciou parcelamentos de débitos previdenciários,
verificar se há perda nestes ativos. A Companhia não identificou indicadores às disposições do Contrato de Parceria Publico Privada. FIIVLT - Criado com conforme a seguir:
que pudessem reduzir o valor recuperável de seus ativos ou alteração nas o objetivo de viabilizar a concessão de garantia pela CDURP para o vencedor
Parcelas
Valor principal
vidas úteis e valores residuais do imobilizado em 31/12/2021. k) Apuração do da licitação para implantação do sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”) REFIS/RFB
60
952
resultado: O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado na região portuária do Rio de Janeiro. FIICDURP - Fundo de Investimento REFIS/PGFN
12
436
pelo regime contábil de competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC Imobiliário CDURP, constituído na forma de condomínio fechado, objetivando Total
1.388
nº 1282, de 28/05/2010, que dispõe sobre os Princípios de Contabilidade - (PC). a obtenção de resultados aos cotistas mediante desenvolvimento de empre- 14. Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos tol) Resultado por ação: A apuração do resultado por ação é feito com base no endimentos imobiliários com os ativos que irão compor o seu patrimônio. Em mados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos.
resultado líquido do período, dividido pela quantidade de ações em circulação junho de 2021, foi integralizado no FIICDURP o imóvel situado a Rua Pereira Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de
ao final do exercício.
Reis,76 - Lote 1 e 8.830 CEPACs com o objetivo de negociação desses ativos encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”). O
4. Caixa e Equivalente de Caixa: Representados por:
no mercado imobiliário. No exercício de 2021, o FIICDURP distribuiu rendimen- empréstimo firmado com o Município RJ destina-se a transferência de recursos
Em R$ mil
2021
2020 tos na ordem de R$ 1.387. 9.2. Terrenos: O saldo de terrenos registrados no financeiros, com a finalidade exclusiva de constituição da Garantia Fiduciária do
Descrição
Saldo líquido Saldo líquido Ativo da Companhia (Investimentos) no ano de 2021 corresponde a R$ 75.902 Contrato de PPP do VLT - Veículo Leve Sobre Trilhos, vide nota 7.1 “Recurso
Fundo Fixo
2
2 milhões. Os ativos possuem ônus de origem Municipal, Estadual e Federal. Garantia FII VLT”. 15. Provisão para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e
Banco Conta Movimento
2
447 9.3. Participação acionária: Rio Securitização: A Companhia Carioca de contingências passivas: A Companhia é parte passiva em processos judiciais
Aplicações Financeiras
2.489
243 Securitização - Rio Securitização está vinculada à Secretaria Municipal de de natureza cível e trabalhista, resultantes do curso normal de suas operações.
Total
2.493
692 Fazenda do Município do Rio de Janeiro e foi constituída em 30/06/2015 e tem A provisão para contingências judiciais é estabelecida por valores atualizaAplicação em Fundo de Investimento de Renda Fixa junto a Caixa Econômica por finalidade a aquisição de direitos creditórios de titularidade do Município do dos, com base no relatório jurídico e conforme a classificação das ações de
Federa remunerada à taxa média de 81,38% do CDI, equivalente a 4,05% ao ano Rio de Janeiro, originários de créditos tributários e não-tributários objetos de acordo com a expectativa de perda como provável, possível ou remota, assim
(2,12% ao ano, em 31/12/2020). 5. Realizável a curto prazo: Inclui o contas a parcelamentos administrativos ou judiciais, e a estruturação e implementação como seus valores estimados é elaborada com base em pareceres de seus
receber da Companhia em 31/12/2021, representado pela receita de mobiliário de operações que envolvam a emissão de valores mobiliários, de emissão assessores jurídicos e melhor julgamento da Administração e classificadas da
Urbano(a) e remuneração pela permissão de uso de imóvel(b) registrados por pública ou privada, ou outra forma de obtenção de recursos junto ao mercado seguinte forma: • Perda provável = efetua-se provisão e menciona-se em Nota
de capitais, lastreadas nos referidos direitos creditórios. Por determinação do Explicativa; • Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota
seus respectivos valores de realização.
(a) A receita corresponde ao recebimento de 50% do lucro da Concessionária acionista, foi adquirida 1 ação da Companhia Carioca de Securitização S.A. - Rio Explicativa; • Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota
Porto Novo referente à exploração de mobiliário urbano conforme previsto no Securitização pelo valor de R$ 1.000,00. Fomenta Rio: Agência de Fomento Explicativa; A estimativa de desembolso pela Companhia em processos judiciais
processo administrativo de nº 24.100.073/2015. (b) Corresponde à remuneração do Município do Rio de Janeiro S/A - Fomenta Rio, criada por meio do Decreto é de R$ 3.494 milhões, conforme os seguintes processos:
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S.A.
Saldo em 31 de Dezembro de 2020
Adições
Assunto

Vara

R$ 3.197.561,66

Solução

Estimativa de
Valor

4ª Vara da
Decisão Judicial
R$ 115,00
Fazenda Pública
Abuso de Poder /
15ª Vara da
Decisão Judicial
R$ 57.500,01
Atos Administrativos Fazenda Pública Última Instância
8ª Vara da
Ação Civil Pública
Acordo
R$ 115,00
Fazenda Pública
21ª Juizado
Decisão Judicial
Ação de Cobrança
R$ 36.545,75
Especial Cível
Última Instância
Ação de Cobrança
23ª Vara Cível
Decisão Judicial R$ 144.000,00
7ª Juizado
Ação de Cobrança
Decisão Judicial
R$ 36.545,75
Especial Cível
7ª Juizado
Ação de Cobrança
Decisão Judicial
R$ 41.108,79
Especial Cível
Total das Adições
R$ 315.930,30
Execução 0185297-48.2018.8.19.0001
(18.290)
Saldo em 31/12/2021
R$ 3.494.201,71
15.1 - Perdas possíveis - Não provisionadas: Os valores de processos judiciais,
avaliados com o grau de risco de perda possível e não provisionados estão estimados em valor mínimo de R$ 341.933 milhões, conforme evidenciando a seguir:
Dano Moral

Assunto

Vara

Solução

Estimativa
de Valor

Reclamação Trabalhista

8 ª Vara

Decisão Judicial
Última Instância

35

35ª Vara Cível

Decisão Judicial

500

14ª Vara Cível

Decisão Judicial
Última Instância

80

2ª Vara da Fazenda Pública

Decisão Judicial

132.883

Dano Material Indenização
Dano Material - Outros/
Indenização por Dano
Material c/c Dano Moral Outros/ Indenização por
Dano Moral
Ação Civil Pública
Ação de Rescisão de
Contrato de Concessão
Execução de Título
Extrajudicial
Execução de Título
Extrajudicial
Procedimento Ordinário
Ação Popular
Procedimento Ordinário
Medida Cautelar de
Produção Antecipada
de Provas
Procedimento Ordinário
Execução de Título
Extrajudicial

70.000

04ª Vara Federal
16ª Vara Federal
16ª Vara Federal

Decisão Judicial
Última Instância
Decisão Judicial
Última Instância
Decisão Judicial
Última Instância
Decisão Judicial
Decisão Judicial
Decisão Judicial

16ª Vara Federal

Decisão Judicial
Última Instância

14

16ª Vara Federal

Decisão Judicial

33.141

17ª Vara Federal

Decisão Judicial

330

Procedimento Comum

2ª Vara Federal
do Rio de Janeiro Decisão Judicial

10

Direito Administrativo e
Outras Matérias de
Direito Público

14ª Vara Federal

Execução Fiscal
Procedimento Comum
Ação Cominatória de
Obrigação de Fazer

2ª Vara Cível
3ª Vara da Fazenda Pública
13ª Vara Cível

113
330

699
82.587
141

Decisão Judicial

4.187

2ª Vara Federal Decisão Judicial
do Rio de Janeiro
Judicial
6ª Vara Federal Decisão
Última Instância
2ª Vara Federal Decisão Judicial
de São Paulo

3.772
12.911
200

16. Obrigações OUC: De acordo com a Lei nº 101/2009, o Município do Rio
de Janeiro modificou o Plano Diretor da cidade e autorizou o Poder Executivo
a instituir a Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse
Urbanístico (OUC) da Região Portuária do Rio de Janeiro. Esta intervenção se
encerrará quando estiverem concluídas todas as ações previstas no programa
básico de ocupação da área, em prazo que não ultrapassará o período de 30
anos. O compromisso assumido com a OUC é amortizado conforme execução
das obras e serviços públicos. (Vide nota 18.3). Com a venda dos CEPACs e
Terrenos, o Município, através desta Companhia, garantiu todos os recursos
necessários para custear as obras e serviços públicos da OUC. 17. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social integralizado pelo Município, na
Companhia, até a data de encerramento do Balanço foi de R$ 5.027.149 bilhões.
O preço da emissão das ações é de R$ 100,00, conforme Ata de Constituição.
No encerramento do exercício, o Município, único acionista da Companhia,

detinha 50.271.491 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O montante aportado na Companhia em 2021 foi de R$ 22.472 milhões. Prejuízos
Acumulados: O prejuízo acumulado da Companhia é de R$ 4.718.003 bilhões,
sendo o prejuízo em 2021 de R$ 127.449 milhões e o prejuízo por ação de
2,42. O resultado é impactado, principalmente, pelos custos da operação e pelo
volume de receita gerado no exercício. No gráfico a seguir está demonstrada a
apuração de resultados por trimestre.

1º tri
2º tri
3º tri
4º tri
Receitas
774
343
2.086
5.293
Despesas
31.481
31.388
30.669
42.407
Resultado
(30.707)
(31.045)
(28.583)
(37.114)
O capital inicial da Companhia foi constituído predominantemente com ativos
(CEPACS e Terrenos) e esses mesmos ativos seriam disponibilizados a mercado com o objetivo de custear toda a OUC. A CDURP por sua vez, faria jus a
uma parcela desses ativos para gerir toda a operação. Evidentemente, como
se tratava de uma inversão financeira dos ativos integralizados, o recurso não
perpassou pelas contas de resultado da companhia. Em contrapartida todos
os contratos da OUC, além do custeio da CDURP são obrigações correntes
e lançadas na conta de resultado. O prejuízo econômico apresentado nas
demonstrações financeiras da Companhia representa a lógica da Operação Urbana Consorciada. Nesse sentido, o Patrimônio Líquido da empresa, impactado
anualmente pelos sucessivos prejuízos acumulados, terá seu saldo zerado no
final da operação. O retorno para o acionista serão todas as obras e serviços
públicos previstos na OUC. 18. Receitas: As receitas da companhia em 2021
estão representadas por: 18.1 Receitas Operacionais:
Receitas operacionais
2021
2020
Receita acessória
2.111
3.336
Impostos e Contribuições
(178)
(293)
Total
1.933
3.043
Representado pela receita de exploração de mobiliário urbano e a remuneração
pela Permissão de Uso de imóvel onde foi implantada a Roda Gigante Rio Star
(Nota 5). 18.2 Receitas Financeiras:
Receitas Financeiras
2021
2020
Rendimentos de Aplicações Financeiras
63
115
Rendimentos Fundos de Investimentos
1.387
306
Descontos e recebimentos
2
–
Atualização de impostos a Recuperar
4
6
Variação positiva de cotas - FII
5.109
25.788
Variações monetárias
–
5.541
Impostos e Contribuições
(3)
(6)
Total
6.562
31.750
As receitas financeiras são decorrentes de ganhos sobre as aplicações financeiras e rentabilidade positiva de cotas em fundo de investimento. 18.3 Outras
Receitas:
Subvenções
2021
2020
Intervenções OUC
–
32.695
Total
–
32.695
De acordo com CPC 07 - Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas
não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do
cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades
operacionais da entidade. As subvenções devem ser reconhecidas quando existir
razoável segurança de que a entidade cumprirá com as condições relevantes
e a subvenção será recebida. A Companhia classifica o Prêmio por Opção de
Compra - POC recebido como subvenção na conta de resultado por se tratar
de recursos destinados a custear toda a OUC do Porto prevista da Lei Complementar 101/2009. Esses custos foram assumidos pelo Fundo de Investimento
Imobiliário - FIIPM, que garante a aplicação dos recursos decorrentes do leilão
dos CEPAC em obras e serviços públicos. Com a paralisação dos serviços prestados pela Concessionária (vide nota 19), não houve receita de subvenção no
período. 19. Despesas Operacionais - OUC: O consórcio Porto Novo S.A. foi
o vencedor da concorrência pública de nº 001/2010, na modalidade concessão
administrativa, cujo objeto é a revitalização, a operação e a manutenção da Área
de Especial Interesse Urbanístico (‘AEIU’) da Região Portuária do Rio. O contrato
foi aditado quinze vezes para fins de acréscimos, supressões e alterações. Cada
etapa do Contrato de PPP é cumprida após a emissão de uma ordem de início,
de acordo com o cronograma acordado contratualmente. E, por sua vez, a remuneração devida ao parceiro privado depende da geração de recursos do Fundo
de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM), CAIXA, vencedor do Leilão
de CEPACs, considerando a disponibilidade de recursos do Fundo, nos termos
da Cláusula 6.2 do Contrato. Para tanto, o início de cada etapa contratual está
condicionado a essa disponibilidade. Em razão disso, os instrumentos jurídicos
estabeleceram que poderiam ocorrer situações de iliquidez, que impactariam a
emissão das ordens de início periódicas a cargo da CDURP. A iliquidez do FIIPM
foi declarada em quatro oportunidades, sendo: A primeira em 2016, onde o FII
PM notifica quanto a situação de iliquidez que ocasionou a reprogramação da
Etapa 6 (Vide nota 7.4 e nota 10); Em 2018, ocorreu a notificação de iliquidez
para emissão da Ordem serviço da etapa 7 com início previsto para 06/2018.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis: Opinião: Examinamos as demonstrações
contábeis da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. - CDURP que
compreendem o balanço patrimonial, em 31/12/2021, 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 Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. CDURP, em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: 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 Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro
S/A - CDRUP, 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. 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 o 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. Principais Assuntos de Auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Determinamos
que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Os
auditores não identificaram assuntos a serem reportados nessa auditoria do exercício de 2021. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Operadora é responsável por essas demais 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
consiste em ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se este se encontra inconsistente com as demonstrações contábeis, com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou se, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se acaso concluirmos, com base no trabalho realizado, que há distorção significativa no Relatório
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade 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 da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP, 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, cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
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Com isso, os serviços prestados pela Concessionária foram paralisados (com
exceção da manutenção dos túneis Prefeito Marcelo Allencar e Rio 450) e estão
sendo prestados por órgãos Municipais. Em 2019 o FII PM ratifica a situação
de iliquidez para início da Etapa 7 e notifica a Companhia sobre a situação de
iliquidez para início da Etapa 8 do contrato, prevista para junho de 2019. Com
a permanência de situação de iliquidez do FIIPM e impossibilidade de retomada
ordinária das Etapas do Contrato, foi celebrado junto à Concessionária Porto
Novo o 14º aditivo ao Contrato de PPP cujo objetivo é a inclusão de etapa
extraordinária, denominada “etapa 6-T”, que contempla a prestação de serviço
para operação dos túneis e serviço de sinalização pelo período de oito meses
(Setembro 2019 à Maio 2020) mediante pagamento de contraprestação mensal.
Em maio de 2020, a “CAIXA” novamente reportou a situação de iliquidez e com
o encerramento da “etapa 6-T”, e sem previsão de pagamento, os serviços
prestados pela Concessionária foram paralisados. Diante deste cenário, a alternativa adotada foi a contratação emergencial da empresa SD Engenharia, pelo
prazo de 180 dias, para prestação dos serviços essenciais ao funcionamento
dos túneis situados na AEIU, garantindo desta forma, que a mobilidade urbana
da Cidade não fosse afetada. Os recursos destinados ao contrato emergencial
foram disponibilizados pelo Fundo de Investimento Imobiliário da Região do
Porto - FIIRP, cuja liberação foi obtida via decisão judicial. Os registros contábeis
refletiram a respectiva baixa do Prêmio por Opção de Compra. Os serviços na
região portuária continuaram sendo prestados pelo Município, exceto a Operação e manutenção dos túneis situados na AEIU da região do porto. No ano de
2021, a CDURP assumiu a contratação desses serviços e consequentemente, a
manutenção de pagamento dos mesmos, ocasionando um impacto significativo
no resultado da Companhia. 20. Variações Patrimoniais: Inclui a variação negativa das cotas do FIIRP, no montante de R$ 5.785 milhões, variação negativa
das cotas do FIIRP VLT no montante de R$ 1.305 milhão, variação negativa das
cotas do FII CDURP no montante de R$ 1.836 milhão e atualização das cauções
de R$ 59 mil, recebidas como garantia aos contratos firmados. As garantias
(cauções) são devolvidas ao contratado, acrescidas de atualização monetária,
encerrados o prazo e as obrigações contratadas. 21. Variações Monetárias: A
variação monetária registrada na Companhia, no montante de 90.805 é composta por: • Atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPCA referente à
Desapropriação amigável de imóveis da Companhia DOCAS do Rio de Janeiro,
conforme previsto na escritura. • Atualização das faturas - Contraprestação
Pública do Contrato de PPP (sexta etapa) - postergadas e diluídas entre as
Etapas 8, 9, 10 e 11 (Vide nota 9.4). O contrato prevê a atualização pelo IPCA,
a contar da data de vencimento até a efetiva quitação. 22. Perda de capital na
venda de Ativos: Em junho de 2021, a Companhia integralizou no FIICDURP
8.830 CEPACs (nota 9.1) contabilizados pelo valor histórico de R$ 14.065
milhões. No momento da transferência o bem foi reavaliado e, de acordo com
o laudo contratado, a precificação dos CEPACs era na média de R$ 700,00,
totalizando R$ 6.181 milhões. A transferência do Ativo teve por objetivo vincular
os CEPACs ao imóvel disponibilizado a mercado, realizando desta forma uma
alienação conjunta e consequentemente, maior retorno financeiro à Companhia.
Considerando a negociação em curso, foi atribuído o valor unitário de R$ 1.100
aos CEPACs e o total transferido corresponde R$ 9.713 milhões. Desta forma, o
valor registrado como perda na transferência de ativos foi de R$ 4.353 milhões.
23. Seguros: A CDURP, através da contratação de seguros, transfere os riscos
que, na eventualidade de ocorrência, possam acarretar prejuízos que impactem,
significativamente, o patrimônio da Companhia. Os seguros da Empresa, em
valores de 31/12/2021, são assim demonstrados:
Valor do Importância
Item
Tipo de Cobertura
Vigência Seguro
(R$) Segurada
Cobertura ambulatorial, 08/06/2020
Seguro
hospitalar com
a
1.368.283,20
N/A
saúde
obstetrícia
08/06/2022
Garantia de indenização
de incêndio, danos
Seguro de
elétricos, quebra de 16/06/2021
Compreensivo vidros,
a
6.849,11 12.000.000,00
responsabilidade 16/06/2022
Empresarial
civil de guarda de
veículos de terceiros.
24. Eventos subsequentes: I. No exercício de 2021 a Companhia ficou responsável pela contratação dos serviços de Engenharia para Operação Viária,
Monitoramento e Manutenção dos Túneis Prefeito Marcello Alencar, Rio 450
e Nina Rabha (Nota 19), objetivando assegurar a execução dos serviços. Em
Dezembro de 2021 foi realizado procedimento licitatório para contratação dos
serviços conforme as especificações do Edital de Licitação nº 001/2021 pelo
período de 60 meses. Foi habilitada a empresa MPE Engenharia e Serviços Ltda.
O processo encontra-se em fase de homologação e, posteriormente, assinatura
do contrato. II. Em novembro de 2021 foi encaminhado para a Câmara Municipal
do Rio de Janeiro o projeto de lei nº 55/2021, cujo os temas predominantes
consistem na incorporação da Companhia Carioca de Securitização S.A. - Rio
Securitização - pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP, na mudança de escopo da Companhia,
e na autorização da alteração de sua razão social, de modo que passe a ser
denominada Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos - CCPar.
Gustavo Di Sabato Guerrante - Diretor Presidente
Luiz Eduardo Oliveira da Silva - Diretor de Operações
Luiz Orione Sousa Nunes - Diretor de Administração e Finanças
Adriano Rodrigues Barbosa
Gerente de Administração e Finanças - CRC. 108523/O-3

nhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP 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 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 de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP. 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 de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro S/A - CDURP. • 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 “CDURP” 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar
os benefícios da comunicação para o interesse público. Outros: Chamamos a atenção para o fato que as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 31/12/2020 foram auditadas por nossa firma, cujo relatório foi emitido em
08/03/2021 o qual não continha ressalva. Ribeirão Preto (SP), 25 de fevereiro de 2022.
AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S - CRC-2SP 022486/O-4 CVM - 9555.
Tanagildo Aguiar Feres - Contador - CRC1SP067138/O-0

Parecer Conselho de Administração: O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Urbano da esclareceu inexistir quaisquer ressalvas seja nos relatórios de Auditoria, seja nas atas do Conselho Fiscal, com relação
Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP, no exercício das suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada ao exercício base 2021. Submete, portanto, às demonstrações financeiras para apreciação e votação na Assembleia
nesta data, examinou os seguintes documentos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro.
Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis,
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2022.
Parecer da Auditoria Geral (RAG n° 077/2022), Relatório da Auditoria Independente datado de 25 de fevereiro de 2022 e
Fernando dos Santos Dionísio - Presidente do Conselho.
Parecer do Conselho Fiscal. O citado Conselho opina favoravelmente pela aprovação dos referidos documentos, dentro
Alfredo d’Escrangnolle Taunay Junqueira - Conselheiro.
dos termos do parecer do Conselho Fiscal datado de 07 de abril de 2022, sendo que a administração da Companhia
Jorge Luiz de Souza Arraes - Conselheiro. Nilton Caldeira da Fonseca Filho - Conselheiro.
Parecer Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio ravelmente à aprovação dos referidos documentos a serem submetidos à discussão e votação na Assembleia Geral
de Janeiro - CDURP, no exercício das suas funções legais e estatutárias, examinou o Relatório anual de Administração, Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de
as Demonstrações financeiras e as respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de Janeiro - CDURP
dezembro de 2021. Com base nos exames efetuados, considerando ainda, o Relatório da Controladoria Geral - Auditoria
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022.
Geral - RAG nº 077/2022 e o Relatório da Auditoria Independente emitido em 25/02/2022, bem como as informações
Francisco Harilton Alves Bandeira - Conselheiro. Wagner de Castro Carvalho Rosa - Conselheiro.
e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, consoante as respectivas Atas do Conselho Fiscal, opina favoGuilherme Zenha Silveira - Conselheiro. Rosemary de Azevedo Carvalho T. de Macedo - Conselheira.

