PARÁ EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ nº 08.108.954/0001-24

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Pará Empreendimentos Financeiros S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Durante o exercício de 2021, a Companhia
realizou somente operações administrativas.
Barcarena, 25 de março de 2022.
A Administração.

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativo fiscal corrente
Dividendos a receber
Total do ativo circulante
Não Circulante
Investimentos
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

Demonstração do Resultado para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 31.12.2021 31.12.2020

Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
5
763
778 Fornecedores
2
1 Dividendos a pagar
6.278
5.701 Total do passivo circulante
6
7.043
6.480 Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de capital
6
112.582
108.218 Reserva de lucros
112.582
108.218 Ajuste de avaliação patrimonial
Dividendo adicional proposto
Total do patrimônio líquido
119.625
114.698 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

Nota
explicativa 31.12.2021 31.12.2020
4
8.a)
8.b)
8.c)
8.e)
8.d)

2
6.266
6.268

–
5.692
5.692

84.484
6.516
2.796
763
18.798
113.357
119.625

84.484
6.516
1.477
(549)
17.078
109.006
114.698

Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
Equivalência patrimonial
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2
7
–
(1)
2
6
26.383
23.969
Lucro do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado Abrangente para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Dividendos pagos
Passivo atuarial - despesas médicas
Lucro do exercício
Destinação do lucro:
Reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendo adicional proposto
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
Dividendos pagos
Passivo atuarial - despesas médicas
Lucro do exercício
Destinação do lucro:
Reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendo adicional proposto
Saldos em 31 de Dezembro de 2021

Nota
explicativa
9

Capital
social
84.484
–
–
–

Reserva de
capital
Outras
6.516
–
–
–

Reserva de
lucros
Legal
278
–
–
–

Dividendo
adicional
proposto
3.966
(3.966)
–
–

(Prejuízos)
/ Lucros
acumulados
–
–
–
23.969

Ajuste de
avaliação
patrimonial
(1.038)
–
489
–

Total
94.206
(3.966)
489
23.969

–
–
–
84.484
–
–
–

–
–
–
6.516
–
–
–

1.199
–
–
1.477
–
–
–

–
–
17.078
17.078
(17.078)
–
–

(1.199)
(5.692)
(17.078)
–
–
–
26.383

–
–
–
(549)
–
1.312
–

–
(5.692)
–
109.006
(17.078)
1.312
26.383

Nota
explicativa 31.12.2021 31.12.2020
10
(53)
(43)
26.434
24.006
6
26.381
23.963

Nota
explicativa 31.12.2021 31.12.2020
26.383
23.969

Lucro do Exercício
Outros resultados abrangentes:
Equivalência sobre assistência médica
1.312
489
complementar
9
27.695
24.458
Total do Resultado Abrangente do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

31.12.2021 31.12.2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
9
Lucro do exercício
26.383
23.969
8.d)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa
e equivalentes de caixa aplicados nas atividades operacionais:
–
–
1.319
–
(1.319)
–
–
(26.434)
(24.006)
Equivalência patrimonial
8.d)
–
–
–
–
(6.266)
–
(6.266)
(51)
(37)
–
–
–
18.798
(18.798)
–
– (Aumento) Redução nos ativos operacionais:
8.d)
84.484
6.516
2.796
18.798
–
763 113.357
Ativo fiscal corrente
(1)
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:
2
–
Fornecedores
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(50)
(37)
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
1. Contexto Operacional: A Pará Empreendimentos Financeiros S.A. (“Companhia”), b) Movimentação do investimento nos exercícios findos em 31 de dezembro de Dividendos recebidos
22.805
5.913
domiciliada no Brasil, com sede no município de Barcarena, Estado do Pará, tem por 2021 e de 2020, como segue:
22.805
5.913
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento
31.12.2021 31.12.2020 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
objeto a participação em outras empresas, especialmente as que tenham por objeto
(22.770)
(5.288)
Dividendos
pagos
108.218
93.859
social a armazenagem, consolidação, desconsolidação e movimentação de contêine- Saldo em 1º de janeiro
(22.770)
(5.288)
Equivalência patrimonial
26.434
24.006 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
res, veículos e cargas utilizados para exportação, importação e cabotagem.
(Redução) Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de
Dividendo
complementar
conforme
AGO
de
30
de
A controladora da Companhia é a Santos Brasil Participações S.A., que detém 100%
(15)
588
abril de 2021
(17.104)
(4.435) Caixa
das ações que representam o capital social. 2. Base de Preparação: a) Declaração
778
190
(6.278)
(5.701) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
de conformidade: As presentes demonstrações financeiras foram preparadas confor- Dividendos mínimos obrigatórios
763
778
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
fim
do
exercício
1.312
489
me as práticas contábeis adotadas no Brasil.A emissão das demonstrações financei- Passivo atuarial
(Redução) Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de
112.582
108.218
ras foi autorizada pela Diretoria em 25 de março de 2022. Todas as informações rele- Saldo em 31 de dezembro
(15)
588
Caixa
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo c) Informação da controlada - posição em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Convicon - Contêineres
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
31.12.2021
de Vila do Conde S.A.
A controladora da Companhia disponibiliza ao público suas demonstrações financei26.383
Capital social
90.069 Lucro líquido do exercício
ras consolidadas em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 36 (R3) - De(1.319)
Constituição da reserva legal
5%
Quantidade de ações possuídas:
monstrações Consolidadas, dessa forma, como faculta o item 4 desse CPC, a Com25.064
Lucro
líquido
ajustado
Ordinárias
45.034.292
panhia não está apresentando suas demonstrações financeiras consolidadas.
25%
6.266
Preferenciais
45.034.292 Dividendos mínimos obrigatórios
b) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são apresen- Resultado do exercício
26.434 Remuneração aos acionistas:
18.798
Dividendos adicionais propostos
tadas em real - R$, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações Patrimônio líquido
112.582
100%
25.064
financeiras apresentadas em real foram arredondadas para o milhar mais próximo, Participação no capital social - %
100 Remuneração bruta aos acionistas
e)
Ajuste
de
avaliação
patrimonial:
Assistência
médica
complementar:
Representado
exceto quando indicado de outra forma. c) Uso de estimativas e julgamentos: Na Participação no patrimônio líquido
112.582
127.772 pelo registro contábil, em sua controlada Convicon, do cálculo atuarial da assistência
preparação destas demonstrações financeiras a Administração utilizou julgamentos, Ativo circulante
113.967 médica complementar (nota explicativa nº 9), obedecendo ao que determina o pronunestimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores Ativo não circulante
241.739 ciamento técnico CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados. 9. Passivos Atuariais - Asreportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diver38.315 sistência Médica Complementar: Referem-se à provisão para assistência médica
gir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. As Passivo circulante
90.842 complementar, que reflete os custos dos planos de saúde aos empregados e diretores
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. d) Base de mensura- Passivo não circulante
Total do passivo
129.157 estatutários que farão jus ao benefício em período pós-emprego, conforme a Lei nº
ção: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.
Receita líquida
132.961 9.656/98 e o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) - Benefício a Empregados, determi3. Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes a
Resultado do exercício
26.434 nado com base em estudo atuarial. Os cálculos atuariais, efetuados sob a responsabiliseguir têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente, em todos os exer7. Provisão para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis e depósitos Judiciais: dade de atuário independente Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., na sua
cícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a) Investimento: O investiA Companhia não é parte em ações judiciais e processos administrativos. controlada Convicon nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Em 31
mento em controlada está avaliado pela equivalência patrimonial nas demonstrações
Portanto, nenhuma provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis foi constituída. de dezembro de 2021, com base nos relatórios do atuário independente elaborados, da
financeiras. b) Capital social - Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas
sua controlada Convicon, os quais contêm os valores de despesas projetadas, a ComAções ordinárias
8. Patrimônio Líquido: a) Capital social:
como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em
31.12.2021 31.12.2020 panhia registrou no patrimônio líquido o montante de R$1.312 (R$489 em 31 de dezemEstatuto, são reconhecidos como passivo. c) Resultado por ação: O resultado básico
Existentes no início do exercício
84.484.349 84.484.349 bro de 2020). 10. Despesas Gerais e Administrativas: A Companhia tinha registrado
por ação é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da
Emissão média de ações
–
– no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o montante de R$53 como despesas
Companhia e da média ponderada das ações ordinárias e preferenciais em circulação
Emitidas/autorizadas sem valor nominal
84.484.349 84.484.349 gerais e administrativas (R$43 em 31 de dezembro de 2020), oriundas, principalmente,
no respectivo exercício. A Companhia não possui nenhum instrumento diluidor de seu
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social integralizado da Companhia era de R$84.484 de publicações societárias. 11. Prejuízos Fiscais: A Companhia possui prejuízos fiscais
resultado. d) Transações com partes relacionadas - Remuneração do
(R$84.484 em 31 de dezembro de 2020), representado por 84.484.349 (84.484.349 em e base negativa para compensação de imposto de renda e contribuição social com repessoal-chave: A remuneração do pessoal-chave da Diretoria é feita de forma cen31 de dezembro de 2020) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor sultados positivos futuros, no montante de R$864, já considerando os resultados até 31
tralizada na sua controladora. 4. Transações com partes Relacionadas:
nominal. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. de dezembro de 2021. A Administração registrará os créditos tributários aplicáveis,
Dividendos a pagar:
31.12.2021 31.12.2020 b) Reserva de capital: Em 31 de dezembro de 2021, o montante de reserva de capital era quando e somente quando da geração de resultados tributários futuros. 12. InstrumenPassivo circulante:
de R$6.516, sendo representado, no montante de R$6.433 pelo aumento de capital de 30 tos Financeiros: A Administração é de opinião de que os instrumentos financeiros, que
Dividendos a pagar:
de abril de 2010, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; e R$83 referente estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não
6.266
5.692 ao plano de opção de compra de ações da controlada Convicon. c) Reservas de lucros: apresentam variações significativas em relação aos respectivos valores de mercado na
Santos Brasil Participações S.A.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício data de encerramento de cada exercício social.
31.12.2021 31.12.2020
31.12.2021 31.12.2020 social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Classificação dos instrumentos financeiros
763
778 d) Remuneração dos acionistas: São assegurados aos acionistas dividendos míni- Ativo:
Caixa e saldo em bancos
Caixa
e
saldo
em
bancos
763
778
mos anuais de 25% do lucro líquido, ajustado de acordo com a legislação societária e
6. Investimento: a) Composição dos saldos:
Mensurados pelo custo amortizado:
Participação em Companhia controlada 31.12.2021 31.12.2020 o Estatuto Social da Companhia. A seguir, a demonstração da remuneração aos acioDividendos a receber
6.278
5.701
Convicon Contêineres de Vila do Conde S.A.
112.582
108.218 nistas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021:
Passivo:
Mensurados
pelo
custo
amortizado:
Diretoria
Dividendos a pagar
6.266
5.692
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda
Daniel Pedreira Dorea
Ricardo dos Santos Buteri
Roberto Teller
Os detalhes das principais políticas contábeis e dos métodos adotados, incluindo o
Diretor-Presidente
Diretor Econômico-Financeiro
Diretor Comercial
Diretor de Operações
critério para reconhecimento e bases de mensuração de apropriação das receitas e
Contador
despesas para cada uma das classes de ativos e passivos financeiros, além do patrimônio líquido, estão descritos na nota explicativa nº 3.
Thiago Otero Vasques - CRC nº 1 SP 238735/O-0-S-PA

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas,Administradores e Diretores da Pará Empreendimentos Financeiros
S.A. Barcarena - PA. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Pará
Empreendimentos Financeiros S.A., (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 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
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia em 31 de dezembro de
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 financeiras”. Somos independentes em relação à
Companhia e sua controlada, 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. Outros assuntos: Auditoria
dos valores correspondentes. As demonstrações financeiras da Companhia para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram examinadas por outro auditor
independente que emitiu relatório em 25 de março de 2021, com uma opinião sem
modificação sobre essas demonstrações financeiras. Responsabilidades 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 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 e sua
controlada 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 e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela

governança da Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades 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 detecta 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 financeiras, 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
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
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 e sua controlada. • 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
e sua controlada. 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 fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia e sua controlada a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis

pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.
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São Paulo, 25 de março de 2022
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Vanessa Aparecida dos Santos
Contadora CRC - SP-256324/O-3
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