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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. Cataguases - MG
Opinião

ba -

-

IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
Base para opinião 

Principais assuntos de auditoria
-

Reconhecimento de receita - fornecimento de energia elétrica
Conforme mencionado nas notas explicativas nos -

-

de reconhecimento de receita incluíram, dentre outros, o seguinte: avaliação dos controles internos sobre o faturamento e a receita, envolvendo nossos 
-

tando com as expectativas geradas a partir de nosso conhecimento da indústria; testes de amostragem, confrontando as informações do faturamento 

Provisão para riscos e passivos contingentes

-

-
-

processos e/ou questionamentos que compõem a provisão para riscos; e revisão das informações incluídas na divulgação dos passivos contingentes 

-

Ênfase

-
nada a esse assunto.

Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado 

-

-
IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 

– IASB

stentes. As distorções 

-

não mais se manter em continuidade operacional. -

-

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, deter-

Rio de Janeiro, 23 de março de 2017

Auditores Independentes
CRC 2SP 011.609/O-8 “F” RJ

Contador
CRC 1RJ 065.976/O-4 

1344 cm -24 941387 - 1

40 cm -24 941339 - 1

METROPOLITAN GARDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ/MF nº 12.259.957/0001-36
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em atendimento as disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.Sas o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de 
Caixa correspondentes aos Exercícios Sociais findo em 31/12/2016 e 31/12/2015. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

DIRETORIA: Raphael Baptista Netto - Diretor Ricardo Panzenboeck Dellape Baptista - Diretor Helder Couto de Mendonça - Diretor CONTADOR: Clayton Claudinei Nogueira - CRC 1SP 306862/O-0

Ativo  Nota 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  3.3 513.423 689.627
Clientes  3.4 4.466.803 3.784.241
Adiantamentos a terceiros  3.5 641 1.064
Despesas antecipadas  3.6 - 2.939
Impostos a recuperar  3.7 59.685 295.327
Aporte ao condomínio edilício  3.8 109.184 401.094
Total do ativo circulante   5.149.735 5.174.292
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais  3.9 26.502 27.723
Impostos diferidos  3.10 2.056.253
Propriedades para investimentos  3.11 324.356.604 325.840.377
Imobilizado  3.12 1.570.489 1.861.942
Intangível   32.622 45.110
Total do ativo não circulante   328.042.470 327.775.152
Total do ativo   333.192.205 332.949.445

Passivo E Patrimônio Líquido  Nota 2016 2015
Circulante
Fornecedores   35.047 229.695
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias  3.13 13.064 22.838
Contas a pagar - férias e encargos   - 12.495
Impostos e contribuições a recolher  3.14 129.174 113.567
Outras contas a pagar  3.15 28.502 413.721
Arrendamento mercantil   129.466 105.558
Financiamento imobiliário - Itaú S.A.  3.16 11.119.881 9.779.819
Total do passivo circulante   11.455.135 10.677.692
Não Circulante
Financiamento imobiliário - Itaú S.A.  3.16 142.358.484 149.600.119
Arrendamento Mercantil   61.404 196.829
Adiantamento para futuro aumento de capital  3.17 55.546.943 31.382.760
Impostos diferidos  3.18 8.483.653
Total do passivo não circulante   206.450.484 181.179.709
Patrimônio líquido  3.19
Capital social   169.458.492 169.458.492
Capital social a realizar   - (343.917)
Reservas de capital   30.575.423 30.575.423
Prejuízos acumulados   (84.747.329) (58.597.955)
Total do patrimônio líquido   115.286.587 141.092.043
Total do passivo e patrimônio líquido   333.192.205 332.949.445

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

Discriminação  Nota 2016 2015
Receita líquida operacional  3.20 11.669.148 9.557.002
Receitas (despesas) operacionais   (12.371.539) (13.024.840)
Gerais e administrativas  3.21 (14.383.517) (14.470.881)
Tributárias  3.21 (195.580) (208.500)
Outras receitas (despesas) operacionais líquida  3.21 2.207.558 1.654.540

 (702.391) (3.467.838)
 (19.019.583) (19.146.915)

3.22 50.448 213.941
3.22 (19.070.031) (19.360.856)

Resultado operacional antes do IRPJ e CSLL   (19.721.974) (22.614.752)
Imposto de renda e contribuição social   (6.427.400) -
Resultado líquido do período   (26.149.374) (22.614.752)
Resultado por ação - R$   (0,15) (0,13)
Valor patrimônial por ação R$   (0,50) (0,35)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

  Capital  Capital a Reserva Prejuízos
Discriminação  Social integralizar de Capital Acumulados Total
Saldos em 31/12/2014  169.458.492 (10.550.250) 30.575.423 (35.983.202) 153.500.463
Capital a intergalizar  - 10.206.333 - - 10.206.333
Prejuízo do exercício de 2015  - - - (22.614.752) (22.614.752)
Saldos em 31/12/2015  169.458.492 (343.917) 30.575.423 (58.597.955) 141.092.043
Capital a intergalizar  - 343.917 - - 343.917
Prejuízo do exercício de 2016  - - - (26.149.374) (26.149.374)
Saldos em 31/12/2016  169.458.492 - 30.575.423 (84.747.329) 115.286.587

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  2016 2015
Prejuízo liquido do exercício  (26.149.374) (22.614.752)
Depreciações/amortização  4.622.417 3.166.032
PDD  1.499.773 (255.804)

Impostos diferidos  (2.056.253) -
Impostos diferidos  8.483.653 -
Prejuízo liquido ajustado  5.232.927 (586.219)
(Aumento) redução de ativos:
Clientes  (1.508.671) 438.075
Adiantamentos a Terceiros  423 257.241
Despesas antecipadas  2.939 297.417
Impostos a recuperar  235.643 (62.151)
Aporte ao condomínio edilício  (381.754) 323.811
Processos Judiciais  1.221 79.994
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores  (194.647) (1.243.961)
Obrigações sociais e trabalhistas a recolher  (9.773) (45.738)
Contas a pagar - férias e encargos  (12.495) (148)
Impostos e contribuições a recolher  15.607 (19.340)
Outras contas a pagar (curto e longo prazo)  (385.219) 51.116
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais  (2.236.727) 76.316
Caixa operacional líquido  2.996.199 (509.903)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições propriedades para investimento  (2.829.704) (762.598)
Aquisição de ativo imobilizado  (4.998) (16.313.282)
Aquisição de intangível  - (36.000)
Caixa consumido nas atividades de investimentos  (2.834.702) (17.111.880)

Aumento de capital  - 10.206.333
Adiantamento para futuro aumento de capital  24.164.183 31.382.760
Capital social a realizar  343.917 -
Arrendamento Mercantil - Tomados  - 302.387
Arrendamento Mercantil - Liquidados  (111.517) -

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa  (176.205) 30.631
Caixa e equivalentes no início do exercício  689.627 658.997

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa  (176.205) 30.631

BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

Nota: Os totais poderão eventualmente divergir do somatório das partes em função de arredondamentos

As demonstrações contábeis na íntegra, acompanhadas do relatório emitido pelo Auditor Independente e as Notas Explicativas, encontra-se a disposição na Sede da Companhia.

EDiTorA ALTEroSA LTDA.
CNPJ 17 .181 .488/0001-01

NIrE 312 .046 .7518 .4
EDITAl DE CONVOCAçÃO

AssEmBlEIA GErAl OrDINÁrIA
Ficam os senhores Cotistas de Editora Alterosa ltda . convocados para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da 
sociedade, situada na Av . Tom Jobim, nº 2700, Cidade Industrial, Con-
tagem, no dia 27 de abril de 2017, às 09:00, em primeira chamada, ou, 
em não havendo quórum legal, às 09:30, em segunda chamada, para 
tratarem da seguinte ordem do dia:

Exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, do Balanço 
Patrimonial, das Demonstrações dos resultados e dos lucros Acumu-
lados referentes ao exercício social encerrado em 31 .12 .2016 .

Assuntos diversos

 Contagem, 22 de março de 2017 .
Carlos Alberto rangel Proença

Presidente do Conselho de Administração

5 cm -23 940520 - 1

GLoBo 100 EmPrEENDimENToS imoBiLiArioS S/A.

CNPJ: 17 .489 .322/0001-49 - AssEmBlEIA GErAl OrDINÁrIA 
– CONVOCAçÃO - são convocados os senhores e senhoras acionis-
tas da Globo 100 Empreendimentos Imobiliários s/A a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 24 de abril de 
2017, às 18 horas, no auditório da CDl - Câmara de Dirigentes lojis-
tas de montes Claros , à Avenida sidney Chaves, 447, bairro Edgar 
Pereira, nesta cidade de Montes Claros – MG, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativos ao exer-
cício social findo em 31/12/2016; b) Deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016 e distribuição de 
dividendos, se houver; c) Eleição dos membros do conselho administra-
tivo e do conselho fiscal; d) Fixar a remuneração anual global dos mem-
bros da administração e da diretoria . Comunicamos que se encontram 
à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere à lei nº 6 .404/1976, art . 133, com as alterações da lei nº 
10 .303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2016 . montes Claros/mG, 22 de março de 2017 . Ivo stehling - 
Presidente do Conselho de Administração .

5 cm -22 940355 - 1

iNSTiTuTo BioATLÂNTiCA
CNPJ 05 .112 .713/0002-06

DETAlHAmENTO DA EXECuçÃO FÍsICO – FINANCEIrA
CONTrATO DE GEsTÃO IGAm/001/2011

IGAm Custeio IGAm Investimento
saldo Inicial r$ . . . .560 .413,44 saldo Inicial r$ .33 .188 .961,63
receita r$ .1 .818 .703,24 receita r$ . . .2 .877 .929,00
repasse r$ .1 .777 .802,76 repasse r$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00
rendimento r$ . . . . . .25 .244,30 rendimento r$ . . . .2 .613 .206,41
Outras 
restituições r$ . . . . . .15 .656,18 Outras 

restituições r$ . . . . . . .264 .722,59

Despesa r$ . . . .832 .438,01 Despesa r$ . . . .4 .857 .422,50
Desembolso r$ . . . .832 .438,01 Desembolso r$ . . .4 .857 .422 .50
saldo Final r$ .1 .546 .678,67 saldo Final r$ . .31 .209 .468,13

responsável pela Execução
ricardo Alcântara Valory

Diretor-Geral
Fabiano Henrique da silva Guedes

Diretor Técnico

5 cm -23 941178 - 1

SAAE-CArmo Do CAJuru-
Aviso de licitação-Pl67/2017, TP08/2017 . Objt: perfuração de poço 
tubular profundo . Entrega dos envelopes: 12/04/2017 às 13:00h, aber-
tura as13h15 min . Edital e inf . 37-32441303 e licitacoes@saaecarmo-
docajuru .mg .gov .br

1 cm -23 940894 - 1

iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA DoS 
SErViDorES PÚBLiCoS Do muNiCÍPio DE 

TEÓFiLo oToNi/mG – SiSPrEV/To
PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 003/2017 - AVIsO DE lICITAçÃO 
– O sIsPrEV/TO torna público que realizará no dia 07/04/2017 às 
14 horas, licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 003/2017 – 
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição e recarga de 
toner e cartuchos e prestação de serviços de manutenção em impres-
soras e copiadoras . Edital e informações encontram-se à disposição 
dos interessados na sala de licitações localizada na rua Epaminondas 
Otoni, n .º 665, 7º Andar, Centro, tele/fax (0xx33)3522-2900, nos dias 
úteis, no horário de 12:00 às 18:00 horas ou através do email sisprev@
yahoo.com.br . Teófilo Otoni, 24 de março de 2017. Maria da Concei-
ção Assis Oliveira - Diretora Presidente do sIsPrEV/TO .

3 cm -24 941299 - 1


