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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Método Indireto)

DEMONSTRAÇÃO  DAS  MUTAÇÕES  DO  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS àS DEMONSTRAÇÕES CONTáBEIS DO SEMESTRE 
E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - (Valores em R$ Mil)

Senhores Acionistas. Em atendimento aos dispositivos legais submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço 
Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019, acompanhados da demonstração do resultado do exercício e 
demais demonstrações financeiras e patrimoniais. 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ativo 
 Em Milhares de Reais 

 31 de  31 de 
 Dezembro  Dezembro 
 de 2019  de 2018 

Circulante          14.365         14.196 
Disponibilidades                                                     16                   7 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos                     
Financeiros Derivativos            2.902           3.637 

Carteira Própria            2.902           3.637 
Operações de Crédito          11.230         10.458 
Setor Privado          14.037         12.796 
(-) Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa          (2.807)         (2.338)

Outros Créditos                217                 50 
Diversos                217                 50 

Outros Valores e Bens 0                 44 
Bens de não uso próprio 0                 44 

Realizável a Longo Prazo            4.604           3.719 
Operações de Crédito            4.604           3.719 
Setor Privado            4.846           3.957 
(-) Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa             (242)            (238)

Permanente                                                            39                 59 
Imobilizado de Uso                                                  39                 59 
Outras Imobilizações                                              248               239 
(-) Depreciações Acumuladas                                        (209)            (180)

Total do Ativo                                                19.008         17.974 

Passivo e Patrimônio Líquido
 Em Milhares de Reais 

 31 de  31 de 
 Dezembro  Dezembro 
 de 2019  de 2018 

Circulante                                                      8.984           8.196 
Recursos de  Aceites Cambiais, Letras            7.846           4.777 
Recursos de Aceites Cambiais            7.846           4.777 

Outras Obrigações                                              1.138           3.419 
Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados                    6                   7 
Sociais e Estatutárias                753           3.023 
Fiscais e Previdenciárias                                         168               202 
Diversas                                                          211               187 

Patrimônio Líquido                                           10.024           9.778 
Capital: 
De Domiciliados no País                              7.445           7.445 
Reservas de Lucros            2.579           2.333 

Total do Passivo                                              19.008         17.974 

 Em Milhares de Reais 
 2° Semestre  Exercício  Exercício 

 de 2019  de 2019           2.018 
Receitas de Intermediação Financeira                              3.758            7.444           6.815 
Operações de Crédito               3.693            7.295           6.681 
Resultado de Operações c/Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos 
Financeiros Derivativos                     65                149               134 

Despesas de Intermediação Financeira            (1.866)          (3.379)         (2.648)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa            (1.866)          (3.379)         (2.648)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira                       1.892            4.065           4.167 
Outras Despesas/Receitas Operacionais                          (1.462)          (2.863)         (2.391)
Receitas de Prestação de Serviços                  557            1.118           1.205 
Despesa de Captação                (242)             (435)            (324)
Despesas de Pessoal                (680)          (1.342)         (1.194)
Outras Despesas Administrativas                                  (756)          (1.543)            (819)
Despesas Tributárias                (196)             (385)            (988)
Outras Receitas e Despesas Operacionais                (145)             (276)            (271)

Resultado Operacional
Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro e Participações                  430            1.202           1.776 
Imposto de Renda e Contribuição Social                             (138)             (448)            (711)
Provisão (Reversão) para Imposto de Renda                  (52)             (241)            (384)
Provisão (Reversão) para Contribuição Social                  (86)             (207)            (327)

Participações no Lucro                  (72)                (72)               (68)
Lucro Líquido do Período                                    220                682               997 
Lucro por Ações               0,092            0,092           0,096 

 R$ Mil  R$ Mil 
 2° Semestre  Exercício  Exercício 

 de 2019  de 2019           2.018 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social                  429            1.202           1.776 
Ajustes ao Lucro Líquido

Depreciações e Amortizações                     15                  30                 30 
Provisão para Créditos em Liquidação                  424                473               121 
Participações nos Lucros                  (72)                (72)               (68)

                 796            1.633           1.859 
IR e CS Pagos                (138)             (448)            (711)
(Aumento) Redução dos Ativos

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
  Financeiros Derivativos                (195)                734         (2.379)
Operações de Crédito                (573)          (2.130)               870 
Outros Créditos                (174)             (167)                 59 
Outros valores e bens 0                  45               (44)

Aumento (Redução) dos Passivos
Recursos de Aceites Cambiais                  104            3.069               273 
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados                  (11)                  (1)                   1 
Sociais e Estatutárias                  643          (2.270)               550 
Fiscais e Previdenciárias                                           (28)                (34)               (12)
Diversas                                                               26                  24                 45 

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais                  450                455               511 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de Ativo Imobilizado e Diferido                     (4)                  (9)               (10)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento                     (4)                  (9)               (10)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:

Distribuição Dividendos                  (76)                (76)            (156)
Juros s/ Capital Próprio Pagos                (600)             (600)            (620)
Efeito tributário dos Juros s/Capital Próprio                  240                240               279 

Caixa líquido usado nas Atividades de Financiamento                (436)             (436)            (497)
(Redução)/Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa                     10                  10                   4 
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período                       6                    7                   3 
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período                     16                  16                   7 

 R$ Mil 

Eventos
 Capital 

Realizado 
 Reserva  

Legal 
 Reserva  

Estatutária 

 Lucros ou  
Prejuízos 

 Acumulados 

 Totais 
2° Semestre 

2019
Exercício  

2019
Exercício  

2018
Saldos no Início do Período         7.445         158            2.175                   462            10.240        9.778        9.278 
1. Lucro Líquido do Período                  - 0 0                   220                  220           682           997 
2. Destinações        
    -Reserva Legal 0           16 0                   (16) 0 0 0 
    -Reserva Estatutária 0 0               230                 (230) 0 0 0 
    -Dividendo Distribuído 0 0 0                   (76)                  (76)            (76)          (156)
    -Juros s/ Capital Próprio 0 0 0                 (600)                (600)          (600)          (620)
    -Efeito Tributário s/ Juros Capital 
Próprio 0 0 0                   240                  240           240           279 
Saldos no Final do Período         7.445         174            2.405                       0            10.024     10.024        9.778 
Mutações do Período 0           16               230                 (462)                (216)           246           500 

Nota 1. Contexto Operacional
A Companhia tem por objeto a realização de financiamento para aquisição de bens, serviços e capital de giro, bem 
como todas as demais operações ativas, passivas e acessórias, permitidas pelas disposições legais e regulamentares 
próprias das sociedades de crédito, financiamento e investimento.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela administração em 21 de fevereiro de 2020.
Nota 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas, e estão sendo apresentadas de acordo com as normas e instruções do 
Banco Central do Brasil - BACEN, bem como em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com 
observância as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e incorporam as alterações trazidas pelas Leis 
nos 11.638/07 e 11.941/09.
Nota 3. Principais Práticas Contábeis
Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis, ressaltamos:
a) Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
b) Caixa e Equivalentes de Caixa
São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.
c) Ativo Circulante
- Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
Os valores estão registrados pelo valor de aplicação ou de aquisição, acrescidos de rendimentos incorridos até a data 
do balanço. Os valores destes ativos, quando aplicável, foram deduzidos de provisão para ajustes ao valor de mercado.
- Relações Interfinanceiras
Valores recolhidos ao Banco Central do Brasil - BACEN, ou a sua ordem, correspondentes aos depósitos para 
integralização, em espécie do capital subscrito. Recurso aguarda solução do processo para sua liberação.
d) Ativo Permanente
- Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas 
estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, como segue:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro

% Anual de Depreciação de 2019 de 2018
Depreciação Custo Acumulada Residual Residual

Instalações 10% 26 (18) 8 9
Móveis e Equipamentos de Uso 10% 26 (23) 3 5
Sistema de Processamento de Dados 20% 196 (168) 28 45
Totais 248 (209) 39 59
e) Operações de Crédito
As operações prefixadas foram registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta rendas a apropriar. As receitas e 
despesas decorrentes de operações prefixadas foram reconhecidas de acordo com a Circular CMN nº 3.020/00.
As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente 
são reconhecidas como receita, quando do seu efetivo recebimento.
f) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Constituída para cobrir eventuais perdas na realização de créditos a receber, sendo sua classificação revista de forma 
automática em função dos atrasos consignados (Nota 5-c), destacando-se sua movimentação:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2019 de 2018

-Saldo em 31 de dezembro 2.576 2.455
-Provisão constituída no período 661 501
- Reversão de provisão (188) (380)
-Saldo em 31 de dezembro 3.049 2.576

g) Passivo Circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações e cor-
reções monetárias incorridos.
Estão calculados levando-se em consideração a legislação fiscal em vigor. A provisão para o imposto de renda foi 
calculada à alíquota de 15% sobre os lucros tributáveis, acrescidos de adicional de 10% acima de limites específicos. 
A provisão para a contribuição social foi calculada à alíquota de 20% do lucro tributável antes do imposto de renda, 
ajustado conforme legislação específica.
h) Lucro por Ação
Calculado com base no número de ações, conforme Estatuto Social.
i) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos
Em 31 de dezembro de 2019, com base no CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a administração da 
sociedade avaliou, através de fontes internas ou externas, a existência de alguma indicação de que os ativos possam 
ter sofrido desvalorizações e julgou, dessa forma, não ser necessária a realização do teste de recuperabilidade.

Nota 4. Composição de Saldos do Balanço Patrimonial
31 de 31 de

Dezembro Dezembro
a) Ativo Circulante de 2019 de 2018

 Outros Créditos
 Diversas 217 50

- Adiantamentos a  fornecedor 14 -
- Adiantamentos e Antecipações Salariais - 7
- Impostos a Recuperar 203 29
- Devedores Diversos – País - 14

b) Passivo Circulante
  Outras Obrigações
  Diversas 211 187

- Provisão para Pagamentos a Efetuar 144 122
- Credores Diversos - País 67 65

Nota 5. Operações de Crédito
As operações de crédito estão demonstradas contabilmente pelos seus níveis de vencimento, tipo de cliente e ramo de atividade, de acordo com a Resolução CMN  
nº 2.682/99, pelos seguintes valores:
a) Modalidades e Prazos

31 de 31 de
Dezembro Dezembro

Empréstimos 2019 2018
Vencidos 2.136 1.737
A Vencer até 3 Meses 3.589 2.967
A Vencer de 3 a 12 Meses 4.823 3.974
A Vencer de 1 a 3 Anos 1.942 1.294
A Vencer de 3 a 5 anos - 21
Total antes da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 12.490 9.993
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.960) (2.405)
Circulante 7.812 6.468
Realizável a Longo Prazo 1.718 1.120

31 de 31 de
Dezembro Dezembro

Financiamentos 2019 2018
Vencidos 48 82
A vencer até 3 meses 1.037 1.254
A vencer de 3 a 12 meses 2.405 2.782
A vencer de 1 a 3 anos 2.678 2.550
A vencer de 3 a 5 anos 225 92
Total Antes da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 6.393 6.760
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (89) (171)
Circulante 3.419 3.990
Realizável a Longo Prazo 2.885 2.599
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTáBEIS 
Ilmos. Srs.
DIRETORES E ACIONISTAS Da 
Golcred S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
São José - SC
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Golcred S.A. – Crédito, Financiamento e 
Investimento, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Golcred S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN.
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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. 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. 
Outras Informações que Acompanham as Demonstrações Financeiras 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 financeiras 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 financeiras, 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 financeiras 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.
Responsabilidade da Administração e da Governança pelas Demonstrações 
Financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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 financeiras.
Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
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 financeiras.
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 finan-
ceiras, 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 de-
tecção 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 planejar-
mos 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 estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas 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 con-
tinuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, 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.
Curitiba, 21 de fevereiro de 2020.
MÜLLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 6.472/O-1-S/SC
GEORGE ANGNES
Contador CRC-PR nº 42.667/O-1-S/SC

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTáBEIS

31 de 31 de
Dezembro Dezembro

Total 2019 2018
Vencidos 2.184 1.819
A vencer até 3 meses 4.626 4.221
A vencer de 3 a 12 meses 7.228 6.756
A vencer de 1 a 3 anos 4.620 3.844
A vencer de 3 a 5 anos 225 113
Total antes da provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa 18.883 16.753
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.049) (2.576)
Circulante 11.231 10.458
Realizável a Longo Prazo 4.603 3.719
b) Setor de Atividade Econômica

31 de 31 de
Dezembro Dezembro

  Setor Privado de 2019 de 2018
Pessoas Físicas 16.700 16.282
Pessoas Jurídicas 2.183 471
Total 18.833 16.753

c) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
2019 2018

Níveis Percentual Valor Valor
de Risco Provisão da Carteira Provisão da Carteira Provisão

      A 0,50% 12.970 65 11.630 58
      B 1% 871 8 770 8
      C 3% 750 22 670 20
      D 10% 611 62 506 51
      E 30% 552 166 572 172
      F 50% 533 266 433 216
      G 70% 453 317 404 283
      H 100% 2.143 2.143 1.768 1.768
Totais 18.883 3.049 16.753 2.576

Nota 6. Imposto de Renda e Contribuição Social
Apuração do imposto de renda e contribuição social em 31 de dezembro:

31 de 31 de
Dezembro Dezembro
de 2019 de 2018

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 1.202 1.776
Alíquota Aplicável 40% 45%
Imposto de Renda e Contribuição Social às Alíquotas da 
Legislação (481) (799)
Efeito Tributário s/ Juros Capital Próprio 240 279
Efeito de Diferenças Permanentes e Temporárias Líquidas 33 (191)
Imposto de Renda e Contribuição Social Devidos sobre o 
Resultado do Período (208) (711)

Os juros s/capital próprio pagos durante o exercício, mencionados na Nota “7”, 
ocasionaram os seguintes efeitos na carga tributária:
Juros s/capital próprio (600)
- Efeito tributário - créditos: 
IRPJ, Adicional IR e CSLL 240
Total do Efeito (360)

O efeito tributário mencionado anteriormente foi ajustado da conta de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados para a conta de IR e CS Corrente de forma a não produzir efeitos no 
Resultado do Exercício.
Nota 7. Destinações Propostas
- Reserva Legal
Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido do período, nos termos do artigo 193 da 
Lei nº 6.404/76.
- Reserva Estatutária
Composta pelo saldo remanescente dos lucros após destinação da Reserva Legal e dos 
Dividendos Obrigatórios, conforme disposto no artigo 26, do Estatuto Social.
- Dividendos
Nos termos da Lei n° 6.404/76, foram calculados dividendos à alíquota de 25% sobre o 
lucro do ano.
- Juros Sobre o Capital Próprio
De acordo com a faculdade prevista no art. 9° da Lei nº 9.249/95, a instituição calculou 
juros sobre o capital próprio com base na taxa de juros de longo prazo (TJLP) vigente 
no exercício, no montante de R$ 600 mil, os quais foram contabilizados na adequada 
conta de lucros acumulados ou de reservas, conforme determinado pelo plano contábil 
das instituições do sistema financeiro nacional e seguindo as tratativas da Resolução nº 
4.706/18.
Nota 8. Transações Com Partes Relacionadas
A instituição possui como acionistas as empresas Florianópolis Participações e Negócios 
Ltda., Masape Administração e Participações Ltda., e pessoa física o Sr. João Batista 
Lohn.
O controle da Companhia é exercido através de diretoria eleita com mandato de 02 (dois) 
anos com início em 30 de abril de 2018 e término em 30 de abril de 2020, tendo como 
Diretor Presidente Sr. Abegail da Silva Pereira e demais Diretores, sem designação 
específica os Srs. Vidal Lohn Filho, Mário Antônio dos Santos Junior e João Batista Lohn.
No decorrer do exercício não foram realizadas operações entre as partes relacionadas, 
com exceção da indicação de clientes nos financiamentos de veículos através do acionista 
Masape Administração e Participações Ltda. Não existem transações financeiras nessas 
operações, apenas clientes em comum.
Nota 9. Capital Social
Pertencente inteiramente a acionistas domiciliados no país está composto em 2019 de 
7.445.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal (7.445.000 em 2018).
Nota 10. Gerenciamento de Riscos
A Golcred S.A. – CFI gerencia os riscos inerentes aos seus negócios com base no que 
determina o Banco Central do Brasil - BACEN, através da Resolução CMN nº 4.557/17. 

Suas políticas, procedimentos e modelos de gestão estão de acordo com a complexidade 
de suas operações, garantindo a conformidade e o cumprimento da legislação aplicável.
O propósito do Gerenciamento de Riscos é identificar, mensurar, avaliar, monitorar, 
reportar, controlar e mitigar os riscos de forma integrada, contribuindo de maneira efetiva 
na execução das atividades e respectivos controles internos. 
Os relatórios relativos às estruturas de Gerenciamento de Riscos e do Gerenciamento de 
Capital encontram-se disponíveis na sede da Instituição.
A.1) Risco de crédito 
O Gerenciamento de Risco de Crédito da Golcred S.A. - CFI adota políticas de concessão 
e gerenciamento de crédito baseadas na avaliação da capacidade de pagamento dos 
tomadores, delimitação dos níveis de exposição e garantias, entre outros instrumentos, 
para manutenção das exposições nos níveis aceitáveis pela Instituição.
A.2) Risco de mercado 
O Gerenciamento de Risco de Mercado tem como objetivo mensurar e acompanhar os 
limites definidos, relativos ao descasamento de taxas entre as operações ativas e as 
passivas.
As exposições de risco de mercado são controladas e administradas através da gestão dos 
descasamentos de moedas, vencimentos e taxas de juros. À medida que a quantidade, 
diversificação e prazo das operações forem aumentando, a diretoria tem o encargo de 
elaborar novos processos para detectar, monitorar e mitigar os riscos de mercado.
A.3) Risco operacional
O Gerenciamento do Risco Operacional é a possibilidade de identificar, avaliar, monitorar, 
controlar e mitigar através de relatórios gerenciais, possíveis ocorrências de perdas 
resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 
sistemas, ou de eventos externos.  
A.4) Risco de Liquidez
O Gerenciamento do Risco de Liquidez que determina que as instituições financeiras 
devam manter sistemas de controle estruturados em consonância com seus perfis 
operacionais, que permitam o acompanhamento permanente das posições assumidas 
em todas as operações praticadas nos mercados financeiros e de capitais, de forma a 
evidenciar o Risco de Liquidez decorrente das atividades por elas desenvolvidas. 
B) Gerenciamento de Capital
O Gerenciamento de Capital é um processo contínuo de monitoramento, avaliação e 
planejamento de metas, da necessidade de capital para fazer face aos riscos, sempre 
considerando os objetivos da instituição.

Abegail da Silva PereiraDiretor Responsável
Vidal LÇohn Filho - Diretor
João Batista Lohn - Diretor

Mario Antonio do Santos Junior - Diretor

Geovane Airton Antonio
CRC 029954/O-6

Contador

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
MODALIDADE: Edital Concorrência Pública do tipo melhor técnica Nº. 19/PMF/2020. OBJETIVO: 
DOAÇÃO COM ENCARGOS DE BENS IMÓVEIS - Constitui o objeto da presente licitação a seleção 
de projetos industriais para serem instalados em área de terra correspondente aos Lotes nº 01, 02 e 
03, quadra única situados na Rua 267, Bairro Ouro Negro, Município de Forquilhinha/SC, por meio de 
doação com encargos, nos termos da Lei nº 2.408, de 11 de dezembro de 2019. DATA DE ABERTURA: 
Dia 25 de maio de 2020 às 09:00 horas. EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilhinha, no Paço 
Municipal “26 de Abril” Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 
07:00 ás 13:00 horas, ou por e-mail editais@forquilhinha.sc.gov.br e licitacoes@forquilhinha.sc.gov.br. 
Forquilhinha, 01 de abril de 2020. VALDECIR TISCOSKI - Presidente da Comissão de Licitações.

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

O Município de Tubarão/SC, por intermédio da Fundação Municipal de Saúde, situado à Rua Altamiro 
Guimarães, 1109, Oficinas, informa que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço por item, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, cujo objeto 
é o Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de medicamentos fitoterápicos, fraldas, 
suplementos alimentares, vitaminas, lubrificante ocular, lancetas e produtos de venda livre em geral, 
para atendimento de ações judiciais e processos administrativos, em observância da Lei Municipal 
Nº 3.740/2012 em desfavor do município de Tubarão.
Início da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 14:00 do dia  11/02/2020.
O edital em inteiro teor está à disposição no site do município através do endereço: www.tubarao.sc.gov.
br e no portal acima mencionado.

Tubarão/SC, 23 de janeiro de 2020.
Daisson José Trevisol - Diretor-Presidente
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AOS ONZE (11) dias do mês de MARÇO de 2020 (Dois Mil e Vinte), nesta cidade e 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, 
perante mim, escrevente do 15º Tabelião de Notas, Bel. João Roberto de Oliveira Lima, 
compareceu como OUTORGANTE: CCR S.A., doravante denominada “CCR”, sociedade por 
ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0001-97, NIRE nº 35.300.158.334, com sede 
na Avenida Chedid Jafet, n° 222, 5º Andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, endereço 
eletrônico apoioadm.ccrsp@grupoccr.com.br - Telefone (11) 3048-5900, com seu Estatuto 
Social Consolidado datado 10 de janeiro de 2020, registrado na JUCESP sob nº 34.380/20-6 em 
17 de janeiro de 2020, neste ato representada nos termos do Artigo 17 de seu Estatuto Social, 
pelo Diretor Vice-Presidente de Gestão Corporativa, EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, 
casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.259-X - SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.264.958-51, e, pelo Diretor de Negócios, EDUARDO 
SIQUEIRA MORAES CAMARGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
sob nº 148.195.698-13, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid 
Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, e eleitos pela Ata de Reunião do 
Conselho de Administração datada de 30/01/2020, registrada na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob nº 132.688/20-7 em 09 de março de 2020, das quais cópias fi cam arquivadas 
nestas notas juntamente com a fi cha cadastral simplifi cada expedida em 11/03/2020 pela 
JUCESP, comparecendo também, nos termos e para os fi ns do artigo 1º, §2º da Lei nº 8.906/94, 
a advogada, FERNANDA FONSECA REGINATO BORGES, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.483.800-7- SSP/SP, 
inscrita no CPF/MF sob nº 218.085.078-60 e na OAB/SP nº 225.279, com endereço comercial 
na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP. Os 
presentes reconhecidos entre si como os próprios, à vista dos documentos exibidos que, 
comigo, reciprocamente conferiram e acharam conforme, do que dou fé. - E, pela 
OUTORGANTE, me foi dito o seguinte: a fi m de, nos termos dos artigos 87, § 1º e 251 da Lei 
nº 6.404/76, proceder à: (i) constituição da subsidiária integral CATARINENSE HOLDING E 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado; (ii) aprovação do Estatuto 
Social que regerá a referida Companhia; e (iii) eleição do Conselho de Administração e à 
fi xação da respectiva remuneração. Pela OUTORGANTE, então, foi dito que, pela presente 
escritura pública, sob a denominação social de CATARINENSE HOLDING E PARTICIPAÇÕES 
S.A., doravante simplesmente denominada “Companhia”, constitui, como de fato e de direito 
constituída tem uma subsidiária integral, com as seguintes características: (a) será uma 
sociedade anônima de capital fechado; (b) terá por objeto social a participação em outras 
sociedades, na qualidade de quotista ou acionista; (c) terá prazo indeterminado de duração; 
(d) terá sede e foro na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Campolino 
Alves, nº 300, sala 210, bairro Capoeiras, CEP 88085-110; (e) seu capital social será de 
R$10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e 
integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 
depositado em conta corrente em estabelecimento bancário autorizado, nos termos dos artigos 
80, III, e 81 da Lei nº 6.404/76, tudo de acordo com o respectivo recibo de depósito; (f) será 
administrada por um Conselho de Administração composto por 03 (três) membros efetivos, 
sem suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, eleitos em Assembleia Geral de Acionistas, e 
uma Diretoria, composta por 02 (dois) membros, que serão eleitos pelo Conselho de 
Administração, com mandato de 02 (dois) anos. Os membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria terão a sua remuneração fi xada anualmente pela CCR, fundadora, na Assembleia 
Geral Ordinária destinada a aprovar suas respectivas contas, sendo certo que, para este 
exercício social, a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria da Companhia será de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais), não incluídos os 
valores referentes aos encargos sociais que forem devidos, fi cando a cargo do Conselho de 
Administração da Companhia a fi xação do montante individual e, se for o caso, de benefícios 
de qualquer natureza e verbas de representação, conforme artigo 152 da Lei nº 6.404/76. A 
verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, 
vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, ao recebimento de 
qualquer remuneração pelo exercício do cargo referente ao exercício social de 2020; (g) foram 
eleitas as pessoas a seguir indicadas para os cargos de membros do Conselho de Administração 
da Companhia: (1) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO, brasileiro, casado sob o 
regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 148.195.698-13; (2) GUILHERME MOTTA 
GOMES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 08740792-0 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 
012.980.057-01; e (3) JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
50.890.239-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 083.040.867-35, todos com endereço 
profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, 
São Paulo/SP, os quais serão imediatamente investidos nos respectivos cargos mediante 
assinatura dos termos de posse e de renúncia à remuneração no livro próprio, com mandato de 
02 (dois) anos a partir da presente data, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos 
até a eleição e posse de seus substitutos; (h) foi indicado o Sr. EDUARDO SIQUEIRA 
MORAES CAMARGO, acima qualifi cado, para exercer a função de Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia; (i) fi cou estabelecido que as publicações da 
Companhia serão realizadas no Diário Ofi cial do Estado de Santa Catarina e no jornal “Notícias 
do Dia”; (j) foi aprovado o seguinte Estatuto Social que regerá a Companhia: CAPÍTULO I – 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: Artigo 1º. A CATARINENSE 
HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima fechada, que 
se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. 
A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de 
quotista ou acionista. Artigo 3°. A Companhia tem sede e foro na Cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina, na Rua Campolino Alves, nº 300, sala 210, bairro Capoeiras, CEP: 
88085-110, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir ou 
extinguir sucursais, fi liais, agências, departamentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros 
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º. O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: 
Artigo 5º. O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional. Parágrafo Único. É vedado à Companhia emitir partes 
benefi ciárias. Artigo 6º. Cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a 01 (um) voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. Artigo 7º. Respeitadas as disposições legais aplicáveis, a 
Companhia poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qualquer espécie ou classe, 
cabendo à Assembleia Geral fi xar o respectivo valor de resgate e as demais características da 
operação. CAPÍTULO III – DA ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-
se-á ordinariamente até o dia 30 de abril do ano seguinte ao término do exercício social, e 
extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem, observadas as 
prescrições legais e estatutárias. Parágrafo Único. A Assembleia Geral será convocada, 
instalada nos termos do previsto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76 e presidida pelo Presidente 
do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por outro conselheiro ou, na ausência dos 
demais conselheiros da Companhia, por um acionista, observadas as prescrições legais e 
estatutárias. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. 
Artigo 9º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, 
serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. 
Parágrafo Único. A legitimação e representação do acionista para a participação na 
Assembleia Geral deverá observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Artigo 10. Sem 
prejuízo de outras atribuições previstas em lei ou no presente Estatuto, compete à Assembleia 
Geral deliberar sobre as seguintes matérias: (a) Estrutura da Administração e remuneração dos 
conselheiros; (b) Remuneração global anual dos administradores; (c) Aumento ou redução do 
capital social da Companhia; (d) Redução do capital social da Companhia e/ou resgate de 
ações com ou sem resgate de ações com ou sem redução do capital social; (e) Criação de ações 
preferenciais ou modifi cação dos direitos e vantagens das ações existentes; (f) Emissão de 
debêntures conversíveis em ações da Companhia e quaisquer outros títulos e valores 
mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia; (g) Aprovação de laudo de 
avaliação de bens a serem eventualmente incorporados ao capital social; (h) Modifi cação do 
objeto social e quaisquer alterações deste Estatuto Social; (i) Fixação da política de dividendos 
da Companhia e suas alterações, incluindo a redução do dividendo mínimo obrigatório; (j) 
Fusão, cisão ou incorporação da Companhia; (k) Dissolução ou liquidação da Companhia; (l) 
Cessação do estado de liquidação da Companhia; e (m) Solicitação de recuperação judicial ou 
pedido de autofalência pela Companhia. Parágrafo Único. A aprovação de quaisquer 
matérias previstas no art. 10 deverá observar, no que for aplicável, os documentos de 
governança do Grupo CCR. CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO: Artigo 11. A 
administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo 
Único. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada e a representação da 
Companhia é privativa dos Diretores. Artigo 12. Os membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria devem assumir seus cargos em até 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas 
de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, permanecendo em seus 
cargos até a investidura dos novos administradores eleitos. Parágrafo Único. A posse de 
membro do Conselho de Administração residente e domiciliado no exterior fi ca condicionada à 
constituição de representante legal residente no País, com poderes específi cos para receber 
citação, mediante procuração outorgada na forma do parágrafo 2º do artigo 146 da Lei nº 
6.404/76. Artigo 13. A Assembleia Geral fi xará o montante global da remuneração dos 
administradores e sua distribuição competirá ao Conselho de Administração, que levará em 
conta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência, reputação profi ssional e 
o valor dos respectivos serviços no mercado. CAPÍTULO V – DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO: Artigo 14. O Conselho de Administração da Companhia será composto 
por 03 (três) membros efetivos, dentre os quais 01 (um) será eleito Presidente, todos eleitos 
pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato unifi cado de 02 (dois) anos, admitida a 
reeleição, devendo os mesmos permanecer em seus cargos até a posse dos novos membros. 
Parágrafo Único. Nas ausências ou impedimentos eventuais do Presidente, suas funções 
serão exercidas por quaisquer dos membros do Conselho de Administração. No caso de 
vacância de qualquer dos cargos de membro do Conselho, novo membro para substituí-lo 
deverá ser eleito mediante Assembleia Geral. Artigo 15. O Conselho de Administração reunir-
se-á sempre que convocado pelo Presidente, na sede da Companhia, mediante convocação 
escrita com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência, contendo data e hora da reunião, a 
ordem do dia, acompanhada da documentação relevante a ser discutida na reunião. 
Parágrafo 1º. Na hipótese de o Presidente retardar a convocação para as reuniões do 
Conselho de Administração por mais de 05 (cinco) dias após o recebimento de solicitação 
escrita de qualquer de seus membros, a referida reunião poderá ser convocada por qualquer 
conselheiro, mediante envio de convocação escrita aos demais conselheiros, nos mesmos 
termos indicados neste Artigo 18. Parágrafo 2º. Independentemente das formalidades de 
convocação, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do 
Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Matérias que não sejam objeto da ordem do dia 
constante da convocação não devem ser objeto de deliberação em reuniões do Conselho de 
Administração, exceto se a reunião contar com a presença de todos os conselheiros e os 
mesmos concordarem, por unanimidade, em apreciar tais matérias. Artigo 16. As reuniões do 

Conselho de Administração instalam-se com a presença de maioria simples de seus membros. 
Artigo 17. Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da 
Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes matérias: (a) Eleger 
os membros da Diretoria Executiva e fi xar as suas atribuições; (b) Aprovar (i) a emissão de 
debêntures pela Companhia, e (ii) a emissão pública pela Companhia de quaisquer outros 
títulos ou valores mobiliários de dívida, independentemente do valor; (c) Aprovar a realização 
de investimentos e despesas de capital não previstos no Plano de Negócios; (d) Aprovar, 
previamente à sua celebração, contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo 
contratual) e eventuais rescisões, entre a Companhia e qualquer Parte Relacionada, conforme 
defi nido nos documentos de governança do Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a 
defi nição prevista nas normas contábeis vigentes; (e) Aprovar, previamente à sua celebração, 
contratos e aditivos (exceto aditivos de prorrogação de prazo contratual) e eventuais rescisões, 
com qualquer prestador de serviços, seja pessoa física ou jurídica, que não se enquadrem na 
defi nição de “Fornecedor Especial ou Por Notória Especialização” ou de “Fornecedor 
Exclusivo” previstas nos documentos de governança do Grupo CCR, com valor consolidado 
(considerando-se operações relacionadas em conjunto) acima de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais); (f) Aprovar a aquisição, alienação, transferência e/ou a constituição de ônus 
reais sobre bens do ativo permanente de valor individual superior a R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais); (g) Aprovar ou doação ou renúncia a direitos em qualquer valor; (h) Aprovar 
a concessão de garantias ou contragarantias pela Companhia, fi cando vedadas as garantias 
em favor de terceiros, inclusive acionistas; (i) Aprovar qualquer ato, empréstimos e/ou 
fi nanciamentos a serem tomados pela Companhia, em valores acima de R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais); (j) Fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, a qualquer tempo, os 
livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados e/ou em vias de 
celebração, e sobre quaisquer outros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse; 
(k) Manifestar-se sobre as demonstrações fi nanceiras, instruídas pelo parecer dos auditores 
independentes, relatório da administração e contas apresentadas pela Diretoria; (l) Examinar, 
opinar e propor à Assembleia Geral a distribuição de dividendos, bem como deliberar, ad 
referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários, bem como 
aprovar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio em cada exercício social, nos 
termos dos artigos 30, 31 e 32 deste Estatuto Social; (m) Nomear e/ou destituir os auditores 
independentes da Companhia; (n) Convocar a Assembleia Geral dos acionistas, sempre que 
necessário ou exigido por lei; (o) Aprovar as proposições da Diretoria Executiva para 
estabelecimento de: (i) Planejamento orçamentário e orçamento anual; (ii) Propositura de 
ações judiciais contra os poderes públicos federal, estaduais ou municipais, inclusive 
autarquias, fundações e empresas estatais; e (p) Aprovar o resgate, amortização, recompra ou 
qualquer outro título de negociação com as ações ou outros valores mobiliários de emissão da 
Companhia. Parágrafo Único. A aprovação de quaisquer matérias previstas no art. 17 deverá 
observar, no que for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR. Artigo 18. As 
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos seus 
membros. Artigo 19. Os conselheiros terão direito de votar as matérias submetidas às 
reuniões do Conselho de Administração (i) pessoalmente, ou por (ii) telefone, (iii) 
videoconferência, (iv) correio, (v) e-mail ou (vi) qualquer outro meio legal por meio do qual 
possam expressar validamente suas opiniões, desde que, nas hipóteses das alíneas (ii) a (vii) 
acima, uma cópia da ata da reunião seja assinada digitalmente (via pdf) no mesmo dia da 
reunião e o respectivo original seja posteriormente assinado por todos os conselheiros que 
comparecerem à referida reunião. Artigo 20. Serão lavradas no livro próprio as atas das 
reuniões do Conselho de Administração, que adquirirão validade e efi cácia mediante a 
assinatura de tantos conselheiros quantos necessários para constituir a maioria exigida para 
deliberação das matérias constantes da ordem do dia da reunião. CAPÍTULO VI – DA 
DIRETORIA: Artigo 21. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-
lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da 
Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 22. A Diretoria é composta por 02 
(dois) Diretores de reconhecida competência profi ssional, eleitos e destituíveis pelo Conselho 
de Administração, com mandato unifi cado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 23. 
Dentre os Diretores eleitos, um será designado Diretor Presidente e o outro Diretor sem 
designação específi ca. Parágrafo 1º. Nos impedimentos ou ausências de quaisquer um dos 
Diretores, o outro poderá substituí-lo, sendo que o substituto exercerá, cumulativamente, os 
dois cargos. Parágrafo 2º. Em caso de vacância de quaisquer cargos de Diretor, assumirá 
interinamente o outro Diretor, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração, 
até a primeira reunião do Conselho de Administração, que designará o novo Diretor. O Diretor 
substituto exercerá, cumulativamente, os dois cargos, até a eleição e posse do novo Diretor. 
Parágrafo 3º. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do presente artigo não fará jus 
a qualquer remuneração adicional. Artigo 24. Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir 
este Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, e a 
prática, dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular da 
Companhia. Parágrafo 1º. Compete ao Diretor Presidente: (a) Convocar e presidir as 
reuniões da Diretoria; (b) Orientar e coordenar a atuação do outro Diretor; (c) Dirigir as 
atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e suas controladas; (d) 
Manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o 
andamento das operações da Companhia; e (e) Exercer outras atribuições que lhe forem 
cometidas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º. Compete ao outro Diretor assistir 
e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob a 
orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido 
atribuídas pelo Conselho de Administração. Artigo 25. A Diretoria exercerá as seguintes 
atribuições: (a) Elaborar o orçamento, a forma de sua execução e os planos gerais da 
Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral; (b) Estabelecer diretrizes 
decorrentes da orientação geral dos negócios fi xada pela Assembleia Geral e diante das 
políticas do Grupo CCR; (c) Apresentar, sempre que solicitada pelos acionistas da Companhia, 
a evolução geral dos negócios da Companhia; (d) Propor à Assembleia Geral a alienação dos 
bens do ativo permanente da Companhia; e (e) Deliberar sobre outros assuntos que julgue de 
competência coletiva da Diretoria, ou a ela atribuídos pela Assembleia Geral. Artigo 26. 
Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste Artigo, a Companhia será representada e 
somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (a) De 02 (dois) 
Diretores; ou (b) De 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador; ou (c) De 02 (dois) 
procuradores com poderes específi cos. Parágrafo 1º. Os atos para os quais o presente 
Estatuto exija autorização prévia do Conselho de Administração somente serão válidos uma 
vez preenchido esse requisito. Parágrafo 2º. A Companhia poderá ser representada por 
apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) procurador com poderes específi cos na prática dos 
seguintes atos: (a) Receber quitação de valores devidos pela Companhia; (b) Assinar 
correspondência que não crie obrigações para a Companhia; (c) Representar a Companhia em 
assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; (d) Representar a Companhia 
em juízo, exceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; e; (e) Praticar atos de 
simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia 
mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras 
da mesma natureza. Parágrafo 3º. O Conselho de Administração poderá autorizar a prática 
de atos específi cos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 01 (um) Diretor ou 
01 (um) procurador regularmente constituído ou ainda, estabelecer competência e alçada para 
a prática de atos por um único representante. Parágrafo 4º. As procurações serão sempre 
outorgadas ou revogadas por 02 (dois) Diretores, estabelecerão os poderes do(s) procurador(es) 
e respectivo prazo, limitado a 01 (um) ano, excetuando-se as procurações outorgadas para fi ns 
judiciais ou para representação em processos administrativos, que terão prazo ilimitado. 
Parágrafo 5º. O limite de prazo disposto no parágrafo quarto supra não se aplica às 
procurações outorgadas pela Companhia, necessárias à consecução de contratos de 
fi nanciamento a serem fi rmados eventualmente junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES e à Caixa Econômica Federal – CEF. Nesse caso, as procurações 
que vierem a ser outorgadas deverão permanecer vigentes até o total cumprimento das 
obrigações previstas em tais fi nanciamentos. CAPÍTULO VII – CONSELHO FISCAL: Artigo 
27. A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente. Quando em funcionamento, o 
Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos 
pela Assembleia Geral. CAPÍTULO VIII – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E LUCROS: Artigo 28. O exercício social terá início em 1º de janeiro e 
término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas 
as demonstrações fi nanceiras previstas em lei. Artigo 29. A distribuição de dividendos fi cará 
condicionada aos limites fi xados pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer quanto à 
periodicidade de sua distribuição, sendo que o dividendo obrigatório será de no mínimo 25% 
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do art. 202 da Lei. Artigo 30. A 
Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá (i) levantar balanços 
intermediários, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços; ou 
(ii) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes. Artigo 31. O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, em cada 
exercício social, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da legislação do 
imposto de renda. Artigo 32. Os dividendos, inclusive os intermediários, e juros sobre capital 
próprio pagos ou creditados serão imputados ao dividendo obrigatório. Artigo 33. Os 
dividendos atribuídos ao acionista serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção 
monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados 
dentro de 03 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, 
prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO IX – LIQUIDAÇÃO: Artigo 34. A 
Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à 
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o 
Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fi xando-lhes os poderes e 
remuneração. CAPÍTULO X – ARBITRAGEM E CASOS OMISSOS: Artigo 35. As 
divergências entre o acionista e a Companhia deverão ser solucionadas por arbitragem, na 
forma do disposto no § 3º do artigo 109 da Lei nº 6.404/76, por um ou mais árbitros indicados 
na forma do regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil 
– Canadá (“CCBC”). A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
Brasil, e será conduzida em português. Artigo 36. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Assembleia Geral da Companhia, com base na legislação aplicável. Os documentos fi cam 
arquivados na pasta própria sob nº 474/2020. E de como assim o disseram, do que dou fé; 
pediram-me e eu lhes lavrei esta escritura, que feita e lhes sendo lida, em voz alta, aceitaram-
na por achá-la conforme, outorgam e assinam. Emolumentos: R$ 509,09; Estado: R$ 144,69; 
Secretaria da Fazenda: R$ 99,02; Imposto ao Município: R$ 10,88; Ministério Público: R$ 24,44; 
Registro Civil: R$ 26,79; Tribunal de Justiça: R$ 34,94; Santa Casa: R$ 5,09; Total: R$ 854,94 - 
Guia 11/20. Eu, Adriana Alves da Costa, escrevente a lavrei. Eu, João Roberto Sacagnhe de 
Oliveira Lima, Substituto do Tabelião, a subscrevo. (a.a.) EDUARDO DE TOLEDO // EDUARDO 
SIQUEIRA MORAES CAMARGO // FERNANDA FONSECA REGINATO BORGES. Nada 
mais. Dou fé. Trasladada em seguida. Porto por fé que o presente é cópia fi el do original lavrado 
nestas notas, no Livro Livro 3041 - FLS. 229. Em Testemunho da Verdade. Fabio Campos dos 
Santos - Substituto do Tabelião. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina: Certifi co o 
registro em 25/03/2020. Arquivamento 42300050831. Protocolo 204479576 de 19/03/2020 
NIRE 42300050831. Nome da empresa Catarinense Holding e Participações S.A.. Este 
documento pode ser verifi cado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/
autenticacao.aspx, Chancela 239369408259667. Esta cópia foi autenticada digitalmente e 
assinada em 25/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.
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