
 

RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO 

2016 

2015 



 
 

2 
 

RELATÓRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO  

2016 

 

 

1. Carta ao Acionista 

Preparado pelos administradores da GasBrasiliano para a devida apreciação do Acionista, este 

documento reúne o Relatório da Administração com as Demonstrações Financeiras da 

Companhia, o relatório dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, referentes 

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.  

No ano de 2016, a Companhia deu continuidade aos projetos de expansão de rede de 

distribuição de gás natural para novos mercados, com a execução das obras de gasodutos para 

Igaraçu do Tietê e Cravinhos, além de diversos ramais de ligação de novos clientes de 

saturação. Estas atividades proporcionaram aumento significativo do número de consumidores 

atendidos.  

Com objetivo de continuar expandindo os negócios da Companhia, a GasBrasiliano tem se 

antecipado na busca por novas oportunidades de mercado. Em 2016, os estudos relacionados 

ao uso do gás natural pelo setor sucroalcooleiro foram concluídos. O uso combinado do gás 

natural com a biomassa na cogeração de energia nas chamadas “usinas híbridas” e a aplicação 

do sistema diesel-gás em veículos pesados foram apresentados a diversas usinas. 

O cenário de retração na economia do país, que já perdura há dois anos fez reduzir de forma 

significativa o consumo de gás natural. Além disso, o ano de 2016 ficará marcado como o início 

de uma grande transformação na indústria do gás natural, que se estenderá pelos próximos 

anos. A saída gradual da PETROBRAS de alguns negócios deste setor aponta para entrada de 

novos agentes nos diversos elos da cadeia do gás natural. Diante deste cenário de incertezas, 

o Ministério de Minas e Energia (MME) criou o programa “Gás para Crescer” com o objetivo de 

propor medidas para o aprimoramento do arcabouço normativo do setor. 
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Diante deste cenário, a GasBrasiliano adequou seu contrato de suprimento de gás natural ao 

perfil de demanda e, por oportuno, estendeu sua vigência até 2021 mediante celebração de 

termo aditivo. 

A GasBrasiliano investiu R$ 19,1 milhões no ano de 2016, principalmente para a construção 

de 49,5 km de redes de distribuição que totalizam 990,3 km, as quais permitem acesso à 

infraestrutura de gás canalizado a 31 municípios e o atendimento a 19,8 mil clientes, cumprindo 

desta forma o papel de concessionária de serviços públicos do Estado de São Paulo no 

atendimento aos interesses da sociedade, com reflexos positivos para a atração de novos e 

futuros investimentos. 

Agradecemos aos colaboradores, clientes e fornecedores pela contínua relação de confiança e 

pelo trabalho conjunto para o desenvolvimento da infraestrutura de gás natural. 

DIRETORIA EXECUTIVA 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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2. A GasBrasiliano 

A Gas Brasiliano Distribuidora S.A. foi constituída em 1999 e detém a Concessão para 

Exploração do Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado, conforme Contrato de 

Concessão firmado com o Estado de São Paulo em 10/12/1999 com duração de 30 anos.   

As atividades da Companhia são reguladas e fiscalizadas pela Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP). 

O controle acionário da GasBrasiliano é de 100% da GASPETRO que, por sua vez, tem como 

acionistas a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS (51% das ações ordinárias) e a Mitsui Gás 

e Energia do Brasil Ltda. (49% das ações ordinárias). 

 

Área de Concessão 

A concessão da GasBrasiliano se localiza na área Noroeste do Estado de São Paulo, conforme 

mapa (figura 1), abrangendo 375 munícipios e uma população de 9,0 milhões de habitantes1. 

 
 

                    Figura 1 – Mapa da Área de Concessão 

 

                                                           
1 Fonte: IBGE – Estimativa populacional com data de referência de julho/2016. 
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Expansão de Mercado 

No decorrer de 14 anos de operação, a GasBrasiliano investiu mais de R$ 463 milhões, 

construiu 990,3 km de rede de distribuição em 31 municípios e distribuiu 2,9 bilhões de m³ de 

gás natural para mais de 19,8 mil clientes. 

 

3. Destaques do Ano 

Lucro Líquido de R$ 55,3 milhões – A GasBrasiliano realizou em 2016 o melhor resultado 

de sua história. 

Uso do Gás Natural em Usinas Sucroalcooleiras (Usinas Híbridas) – Conceito 

submetido ao Ministério de Minas e Energia no programa “Gás para Crescer”, e à Aneel para 

regulamentação. Proporciona novas oportunidades de negócios para a concessionária e para 

as usinas do setor sucroenergético por meio da introdução do gás natural nos processos das 

Usinas Sucroalcooleiras. 

Expansão da Rede de Distribuição – A GasBrasiliano expandiu sua rede de distribuição 

em 49,5 km, por meio de investimentos de R$ 19,1 milhões. 

Recorde de ligação de clientes – A GasBrasiliano realizou o maior número de ligações de 

sua história, totalizando 19.828 clientes. 

Satisfação de Clientes – A pesquisa realizada com os clientes da GasBrasiliano apontou 

um nível de satisfação de 97,6%. 

Portal Intranet – Fortalecendo ainda mais a comunicação interna e a integração entre os 

empregados, a GasBrasiliano implementou seu Portal Intranet. 

Aditivo ao Contrato de Suprimento – Celebração de aditivo ao contrato de suprimento de 

gás natural que possibilitou a adequação das quantidades contratuais à demanda do mercado 

e extensão do contrato até 2021. 
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4. Gestão Econômico-Financeira 

Cenário Macroeconômico 

Conforme divulgação da Carta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) – 4º Trimestre de 2016, o país se mantém em recessão pelo oitavo trimestre consecutivo. 

A publicação do IPEA também destaca que os investimentos haviam apresentado 

comportamento positivo no segundo trimestre de 2016, porém voltaram a mostrar queda 

significativa no trimestre seguinte. 

 

Mercado de Gás Natural 

A demanda de gás natural pelo mercado consumidor do Estado de São Paulo, ano de 2016, 

registrou uma queda de 16,2% em relação ao ano de 2015. O volume de gás natural distribuído 

ao mercado industrial no ano de 2016 foi de 3,8 bilhões de m³, o que representa uma queda de 

313 milhões de m³ ou 7,5% em relação ao ano 2015 (Fonte: Secretaria de Energia do Estado 

de São Paulo). 

O cenário econômico adverso, que refletiu na maioria dos setores produtivos (a produção 

industrial paulista recuou 8,9% em 2016, de acordo com a FIESP), também afetou fortemente 

o desempenho das vendas da GasBrasiliano. Com 727,2 mil m³/dia distribuídos em 2016, o 

volume foi 4,1% inferior a 2015.  

A GasBrasiliano tem participado ativamente do processo de transição da indústria de gás 

natural, por meio de reuniões e contribuições nas consultas do Ministério de Minas e Energia, 

Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP). 

 

Assuntos Regulatórios 

No âmbito regulatório, a GasBrasiliano participou efetivamente em diversos processos de 

Consultas e Audiências Públicas da ARSESP ocorridos em 2016, como a Proposta de 

Deliberação para aprimoramento da Portaria CSPE nº 160/2001 e Proposta de Deliberação 

sobre as Condições de Distribuição de Biometano na Rede de Gás Canalizado do Estado de 

São Paulo, entre outras. 

Outro ponto de destaque no âmbito regulatório foi a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao 

Contrato de Concessão n° CSPE/02/99, assinado em 14/06/2016, o qual prevê a expansão da 

rede de distribuição de gás natural até o município de Igaraçu do Tietê. 
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O processo de revisão tarifária da GasBrasiliano para o 4º Ciclo, inicialmente previsto para se 

encerrar em dezembro/2014, foi novamente adiado por decisão da ARSESP. Em face desse 

adiamento, foi deliberado pela ARSESP um novo reajuste provisório nas tarifas a partir de 

10/12/2016. 

 

Desempenho Econômico-Financeiro2 

O lucro líquido da GasBrasiliano em 2016 foi de R$ 55,3 milhões (4,3% superior ao ano de 

2015), que representa o melhor resultado histórico da Companhia. 

O quadro a seguir apresenta as principais magnitudes da Companhia no ano de 2016 e as 

variações em relação ao ano de 2015. 

 

INDICADORES (R$ mil) 2016 2015 Variação % 

Receita Bruta 424.487 385.493 10,1 

Custo do Gás -204.626 -220.613 -7,2 

Margem de Contribuição 129.657 82.954 56,3 

Despesas Operacionais -65.040 -69.153 -5,9 

Lucro Líquido 55.332 53.052 4,3 

EBITDA 79.604 28.393 180,4 

Patrimônio Líquido 477.0753 485.252³ -1,7 

Conta Gráfica (saldo) -5.507 18.370 -130,0 

 

 

 

 

                                                           
2 Todos os valores monetários citados neste relatório são nominais 
3 Valor do Patrimônio Líquido antes da distribuição de dividendos adicionais 
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A margem de contribuição do ano de 2016 

foi de R$ 129,7 milhões, aumento de 56,3% 

em relação aos R$ 83,0 milhões no ano de 

2015 (gráfico 1). O resultado foi motivado, 

essencialmente, pela redução no preço do 

petróleo com reflexo direto no preço do gás 

natural, razão da redução da conta gráfica. 

A Companhia registrou lucro líquido de R$ 

55,3 milhões (4,3% maior em relação ao 

ano de 2015, cujo lucro foi de R$ 53,0 

milhões - gráfico 2).  

Houve um pequeno ajuste no lucro do ano 

de 2015 em função da mudança de 

interpretação na forma de atualização a 

valor presente dos bens da concessão 

indenizáveis. 

        

No ano de 2016, o saldo da conta gráfica 

regulatória, que representa a diferença 

acumulada entre o preço de compra do gás 

e o valor deste definido na tarifa, totalizou 

R$ 5,5 milhões (gráfico 3).  
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5. Gestão Comercial 

Desempenho Comercial 

O volume total distribuído em comparação ao ano de 2015, teve retração de 4,1%. O volume 

médio distribuído em 2016 foi de 727,2 mil m³/dia (gráfico 4). 

A redução do volume distribuído registrado 

em 2016, pode ser atribuída diretamente à 

queda da atividade industrial, sendo o setor 

Cerâmico responsável pela maior retração 

com 12,3% em relação ao ano de 2015. 

    

O mercado de maior relevância, em volume 

distribuído, foi o Industrial com participação 

de 93,3% no volume total distribuído pela 

Companhia no ano de 2016 (gráfico 5). 

O volume distribuído ao Mercado Industrial 

passou de 708,4 mil m³/dia no ano de 2015 

para 678,1 mil m³/dia no ano de 2016, 

reduzindo em 4,0%. 

O setor de Alimentos com 26,5% de 

participação, o setor de Bebidas (suco de 

laranja) com 18,2% e o setor de Vidros com 

17,0%, representaram 61,7% de todo o 

volume distribuído ao Mercado Industrial no 

ano (Gráfico 6). 
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O Mercado de Gás Natural Comprimido (GNC) representou 2,3% do volume total distribuído 

pela Companhia, com volume médio diário de 16,4 mil m³ (18,8 mil m³/dia em 2015). 

Em 2016, a ARSESP aprovou o Projeto de Rede Local Catanduva, que consiste na construção 

de um trecho autônomo com mais de 10 Km de extensão para atendimento ao distrito industrial 

da cidade e que será abastecido com GNC/GNL, antecipando a disponibilização gás natural 

para o mercado local. Inicialmente, três clientes já possuem contrato com a GasBrasiliano e 

poderão usufruir dos benefícios do gás natural a partir de 2017. 

O Mercado Automotivo (GNV) representou 2,9% do volume total distribuído pela Companhia, 

com volume médio diário de 21,1 mil m³ (20,8 mil m³/dia em 2015). O ano de 2016 foi marcado 

pelo crescimento de 1,3% no volume do segmento, após 3 anos de estagnação nas vendas.  

O volume distribuído ao mercado Comercial 

atingiu média diária de 6,6 mil m³, com um 

crescimento de 4,3%, em relação ao ano de 

2015. 

A quantidade de consumidores atendidos, 

passou de 710 para 757, representando um 

crescimento de 6,6% (gráfico 7). 
  

No Mercado Residencial a quantidade de 

clientes de gás natural atendidos pela 

GasBrasiliano passou de 15.746 em 2015, 

para 18.905 em 2016, representando um 

aumento de 20,0% (gráfico 8). Este 

mercado atingiu o volume médio diário de 

5,0 mil m³, crescimento de 15,7% em 

comparação ao ano anterior.  
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O Mercado Urbano, composto pelos mercados Residencial e Comercial, ultrapassou a marca 

dos 11,6 mil m³/dia, representando 1,6% do volume distribuído pela Companhia e 7,2% de sua 

margem de contribuição. 

O número de clientes atendidos pela 

GasBrasiliano cresceu 19,3%, passando 

de 16.617 em 2015 para 19.828 clientes em 

2016 (gráfico 9). 

A Companhia atende 150 clientes no 

Mercado Industrial, 1 revendedor no 

Mercado de GNC, 15 revendedores no 

Mercado Automotivo, 757 clientes no 

Mercado Comercial e 18.905 clientes no 

Mercado Residencial. 
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Gráfico 9 - Número de clientes
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6. Relacionamento com Clientes e Mercados 

Fenasucro & Agrocana 2016 

A GasBrasiliano participou pelo segundo ano consecutivo do maior evento mundial do setor 

sucroenergético, com a presença de 35 mil participantes, apresentando o conceito MAXIMIZAR, 

cujos projetos são Biometano da Vinhaça, Usina Híbrida e Sistema Diesel-Gás:  

     

Figura 2 – Folder de divulgação do conceito MAXIMIZAR 

 
 

 Usina híbrida: uso combinado do gás natural com a biomassa na cogeração de energia de 

usinas sucroalcooleiras. 

 Biometano gerado a partir da vinhaça da cana-de-açúcar com a garantia de compra de 

excedentes pela GasBrasiliano. 

 Sistema Diesel-Gás: utilização do gás natural em veículos pesados utilizados na indústria 

sucroalcooleira. 



 
 

13 
 

RELATÓRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO  

2016 

 

 

Novo Serviço – Fatura Online 

O website da GasBrasiliano é um novo canal de atendimento para seus clientes. Além de 

encontrar informações gerais de tarifas e de uso do gás natural, o consumidor pode solicitar 

serviços como a 2ª via de fatura, pedido de religação do gás, pedido de bloqueio temporário, 

atualização de cadastro, alteração de titularidade e solicitação de assistência técnica.  

Em 2016 o consumidor passou a ter a opção de receber a fatura por e-mail em substituição à 

fatura de papel enviada para a casa. O novo serviço reflete a preocupação da companhia com 

o meio ambiente, a comodidade e satisfação dos clientes. 

Pesquisa de Satisfação 

Anualmente a companhia realiza a pesquisa de satisfação com os clientes com o objetivo de 

avaliar a qualidade na prestação de seus serviços. A pesquisa é realizada por empresa 

independente e compreende todos os mercados atendidos pela GasBrasiliano. No ano de 

2016 o índice apurado de satisfação foi de 97,6%. O resultado representa um crescimento no 

índice de 3,5% em relação ao ano anterior e a continuidade da tendência de crescimento nos 

últimos anos. Os números refletem os esforços de toda a equipe da GasBrasiliano em buscar 

a melhoria contínua dos produtos e processos da companhia visando a excelência no 

atendimento.  

Diagnósticos Energéticos 

Suporte técnico oferecido aos clientes de gás natural e potenciais clientes em parceria com o 

SENAI Sertãozinho, os diagnósticos são utilizados como ferramenta de fidelização de clientes 

e desenvolvimento de novas aplicações a partir da avaliação técnica do uso de energéticos, 

garantindo eficiência e a produtividade do processo final. No ano de 2016 foram realizados 6 

diagnósticos no mercado industrial e 1 diagnóstico no mercado urbano.  
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7. Gestão de Investimentos 

Em 2016 a GasBrasiliano investiu R$ 19,1 

milhões, destinados principalmente a 

expansão de 49,5 km da rede de 

distribuição. Ao final do ano a rede de 

distribuição da Companhia totalizou 990km 

(gráfico 10), composta por 513 km em aço e 

477 km em PEAD. 

O principal destino dos investimentos da 

Companhia foi o Projeto Igaraçu do Tietê. 

Em fase de implantação, o projeto, que 

prevê a construção de 31 km de rede de 

distribuição, teve R$ 8,2 milhões investidos 

em 2016.  

 

A expansão de rede de distribuição para desenvolvimento dos mercados residencial, comercial 

e automotivo, ocorreu nos municípios de Ribeirão Preto, através do projeto Iguatemi, com 4 km 

de extensão, e em Araçatuba, através de projeto GNV, com 1,2 km de extensão. Outras 

expansões ocorreram, também, nos municípios de Araraquara, Marília e São Carlos.  

Destaca-se também, o investimento de R$ 1,3 milhão destinado a execução de projetos 

executivos e licenciamentos de novos projetos, possibilitando a continuidade da expansão da 

rede de distribuição a novos clientes. 

 

8. Pesquisa e Desenvolvimento 

Usinas Híbridas 

O primeiro projeto de Usina Híbrida na área de concessão foi concluído em 2016, a partir de 

estudos técnicos liderados pela GasBrasiliano e desenvolvidos por parceiros com expertise 

em termodinâmica, engenharia básica e caldeiras. O gás natural quando inserido no ciclo de 

vapor da usina (cogeração) permite otimizar o uso da biomassa aumentando a quantidade de 

energia elétrica excedente com retorno financeiro atrativo.  
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Este conceito foi incluído em consulta pública realizada pelo programa “Gás para Crescer” do 

Ministério de Minas e Energia e recentemente submetido à ANEEL, com o objetivo de 

caracterizar o gás natural como combustível auxiliar na cogeração combinada com biomassa. 

O modelo também faz parte do Programa Paulista de Energia aprovado pelo Conselho Estadual 

de Política Energética por iniciativa da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São 

Paulo. 

Sistema Diesel-Gás 

A GasBrasiliano desenvolveu projeto em parceria com importante grupo nacional para 

atendimento a iniciativa-piloto no segmento sucroenergético de utilização do sistema diesel-gás 

em caminhões transportadores de cana-de-açúcar. A proposta é intensificar a fase de testes 

com mais caminhões com o sistema. Adicionalmente, a GasBrasiliano desenvolve projeto de 

P&D que visa certificar as vantagens da tecnologia dual-fuel (diesel-gás), avaliando em bancada 

o consumo específico de combustível e níveis de emissão atmosférica para veículos pesados.  

Injetoras de Plástico 

O projeto da GasBrasiliano para atendimento ao Programa Anual de P&D (fiscalizado pela 

ARSESP) em parceria com a Escola SENAI de Sertãozinho e empresa líder de mercado no 

segmento de calçados infantis, visa desenvolver nova aplicação para uso do gás natural em 

substituição ao tradicional uso de energia elétrica no aquecimento de injetoras de plástico. A 

injetora piloto localizada na Escola SENAI de Birigui já opera com o sistema de aquecimento a 

gás natural, produzindo peças com a qualidade esperada pela indústria.  

As próximas etapas previstas envolvem o ajuste fino da máquina (otimização), determinação 

do consumo energético especifico, análise de investimento, análise de retorno financeiro, 

segmentação, identificação de oportunidades e divulgação. 
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9. Gestão Operacional 

Integridade do Sistema de Distribuição 

No programa de manutenção foram realizadas 1.258 ordens de serviços de manutenção 

preditiva e 86 ordens de serviços de manutenção corretiva, tanto mecânica quanto elétrica, 

garantindo dessa forma a segurança do serviço disponibilizado aos clientes.  

Esses resultados são corroborados pela ARSESP que, no ano de 2016, realizou 9 fiscalizações 

na GasBrasiliano voltadas à segurança e qualidade da prestação de serviço de distribuição de 

gás canalizado, sendo constatada total conformidade em relação às exigências previstas no  

contrato de concessão. 

Foram realizados 4 simulados de emergências, e diversas palestras e treinamentos para 

entidades e empresas nos municípios da área de concessão.  

Confiabilidade do Sistema de Medição  

Objetivando a melhoria contínua dos sistemas de medição da GasBrasiliano, em outubro de 

2016, a Gaspetro realizou uma Reunião de Análise Crítica (RAC) sobre o sistema de medição, 

como parte do Programa de Auditoria para Avaliação da Gestão do Processo de Medição de 

Gás Natural. 

Na referida reunião foram avaliados 26 requisitos mínimos, tendo sido constatado que a 

GasBrasiliano atende a totalidade dos requisitos do processo de medição. 

Centro de Controle Operacional (CCO) 

Localizado em Araraquara, o centro de controle operacional permite um total monitoramento de 

mais de 990 km de redes de distribuição de gás natural operadas pela GasBrasiliano. O Centro 

de Controle monitora 15 Estações de Controle de Pressão (ECP) de gás natural, 7 Estações de 

Odorização e os conjuntos de regulagem e medição de 30 grandes clientes industriais. Também 

é possível identificar rapidamente qualquer ocorrência anormal como, por exemplo, ações de 

vandalismo.  

O sistema conta com mais de 3 mil pontos de monitoramento ao longo da rede de distribuição, 

o que resulta em mais de 500 mil dados operacionais processados diariamente. 
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10. Gestão de Pessoas 

Programas de Gestão de Desempenho de Pessoas e Avanço de Nível e Promoção  

O ano de 2016 foi caracterizado pelo quarto ciclo dos Programas de Gestão de Desempenho – 

GD e Avanço de Nível e Promoção – ANPR, que consistem num conjunto de práticas que visam, 

primeiramente, estabelecer metas e competências a serem atingidas pelos empregados, bem 

como determinar os treinamentos e demais recursos disponibilizados a estes para o 

cumprimento de tais objetivos. Posteriormente, são feitas avaliações que visam reconhecer os 

empregados com notório desempenho, bem como estabelecer ações efetivas para melhorar o 

desempenho daqueles que tiveram performance abaixo do esperado. Tais programas 

resultaram na promoção de 6 empregados e foram concedidos níveis salariais para 34 

empregados. 

Programa Treinamento e Desenvolvimento 

Os treinamentos continuaram merecendo especial atenção do planejamento e das ações da 

GasBrasiliano, tendo sido realizadas 4.990 horas de treinamento, que correspondem a 62,3 

homem-hora de treinamento no ano, com investimentos da ordem de R$ 155,1 mil, destacando-

se a realização de 2.731 horas de treinamento “in company”, otimizando de forma importante 

os custos envolvidos. 

Programa de Participação nos Resultados  

Utilizando como metodologia o grau de atingimento de metas relacionadas ao Lucro Líquido, 

Margem de Contribuição, Realização de Investimentos, Volume de Vendas, Aumento da Base 

de Clientes, Custeio Gerenciável e Treinamento em Segurança, os resultados do Programa de 

Participação nos Resultados atingiram 6 das 7 metas estabelecidas. 
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11. Responsabilidade Socioambiental 

Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde   

A GasBrasiliano  considera que a qualidade de seus serviços, o respeito ao meio ambiente e 

a garantia da saúde e segurança de seus colaboradores e de todas as partes envolvidas com 

as atividades de distribuição de gás natural canalizado são fatores de primeira e constante 

importância para seu sucesso. 

Impulsionada por esta diretriz, a GasBrasiliano  definiu, implementou e mantém um Sistema 

de Gestão da Qualidade de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão 

da Qualidade certificado atualmente pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, organismo 

vinculado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e cuja auditoria de 

certificação ocorreu em novembro de 2016 finalizando com nova recomendação de manutenção 

da certificação. 

Semelhante à Gestão da Qualidade, a gestão da Saúde, Meio Ambiente e Segurança do 

Trabalho é feita com base nos requisitos previstos na série de normas NBR ISO 14000 e 

OHSAS 18000, além dos preceitos previstos nas 15 Diretrizes de SMS da PETROBRAS. 

Todo este conjunto de requisitos, normas e procedimentos aplicados na gestão da qualidade, 

saúde, meio ambiente e segurança foram verificados durante o ano de 2016 através da 

realização de 28 auditorias programadas e 47 inspeções não programadas, sendo as não 

conformidades corrigidas por meio de planos de ação visando evitar sua reincidência. 

A eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança tem se 

refletido em níveis elevados de satisfação dos clientes, comprovado nas pesquisas realizadas 

e no atendimento aos padrões de qualidade do serviço definidos pelo Contrato de Concessão. 

O ano de 2016 marcou o início do mapeamento de processos da GasBrasiliano, ferramenta 

esta que será de grande contribuição na melhoria da gestão da qualidade. Já foram mapeados 

cerca de 18 processos, 53 subprocessos e 250 atividades. 

Governança, Conformidade e Riscos 

Em consonância com as Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa 

e de Administração de Participações Societárias da União — CGPAR e com a lei 13.303/2006 
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– Lei das Estatais, a GasBrasiliano vem implementando atividades de controle e conformidade. 

A Companhia atualmente desenvolve trabalhos com o objetivo de assegurar a conformidade de 

processos e mitigar riscos, garantindo a aderência a leis, normas, padrões e regulamentos 

internos e externos. 

O compromisso da Companhia com a ética está formalmente estabelecido em documentos 

como o Código de Ética do Sistema PETROBRAS, o Guia de Conduta da PETROBRAS e o 

Programa PETROBRAS de Prevenção Da Corrupção. Tais documentos apresentam os 

princípios éticos e os compromissos de conduta que devem ser seguidos pelos integrantes do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, bem como pelos 

empregados, e demais prestadores de serviços. 

A GasBrasiliano adotou também o Canal de Denúncia especializado e independente do 

Sistema PETROBRAS, o qual visa garantir sigilo e integridade das informações, rastreabilidade 

dos processos e tratamento da totalidade das manifestações. Administrado por uma empresa 

externa, o novo Canal de Denúncia é responsável pelo recebimento e registro formal de 

denúncias internas e externas. 

No ano de 2016 a auditoria interna da GasBrasiliano executou os trabalhos contemplados no 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2016, conforme aprovado pelo 

Conselho de Administração. Destaca-se a publicação do Relatório Anual de Atividades da 

Auditoria Interna - RAINT 2015 no site da Companhia. Foi aprovado pelo Conselho de 

Administração o Regulamento Interno da Auditoria Interna que estabelece o propósito da 

atividade, sua vinculação ao Conselho, suas atribuições e responsabilidades. 

Projetos Sociais, Culturais e Esportivos  

A GasBrasiliano sempre demonstrou seu compromisso com as comunidades onde atua e  no 

ano de 2016 não foi diferente quando promoveu os seguintes projetos:  

    16ª Feira do Livro de Ribeirão Preto, a qual contou com, aproximadamente, 180 mil visitantes 

onde, além da comercialização de livros, ocorreram apresentações musicais e de dança, 

palestras e conferências de diversos autores e intelectuais brasileiros;  

    Projeto Kabuki de Ribeirão Preto, voltado para a musicalização e onde são assistidas mais 

de 800 crianças e adolescentes;   
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    Projeto Sonhando Alto – Jovem de Talento, da Associação de Basquetebol de Araraquara 

(ABA), que atende adolescentes em vulnerabilidade social. 

 

Patrocínios 

 

    Seresta à Caminho do Sol  - A GasBrasiliano  patrocinou a tradicional seresta em 

comemoração ao aniversário de 199 anos do município de Araraquara, em praça pública, 

trazendo o conjunto musical Trovadores Urbanos e, também, a banda local Flor de Abóbora. 

    Vôlei Feminino de Araraquara - O patrocínio da GasBrasiliano à AFAV – Associação 

Feminina Araraquarense de Voleibol, foi fundamental para que a equipe araraquarense 

conseguisse finalizar a Superliga Nacional B, da qual se tornou campeã e obteve acesso à 

Série A. 

A Companhia, em continuidade ao seu Programa GasBrasiliano de Incentivo Social, Cultural 

e Esportivo, realizou nova seleção pública com objetivo de apoiar projetos de relevância social 

na região que contou com a participação de mais de 60 projetos. 

 

12. Perspectivas para 2017 

Perspectivas 

Em 2017, a GasBrasiliano prevê um investimento total superior a R$ 30 milhões para a 

construção de 45,6 km de rede e ligação de mais de 4 mil novos clientes. 

Os principais projetos de expansão da rede de distribuição de gás natural são o Projeto 

Cravinhos e a rede local de Catanduva. Nesse ano também a GasBrasiliano executará a 

travessia do Rio Tietê, para atendimento ao município de Barra Bonita. 

A Companhia mantém seu compromisso com a sociedade e poder concedente de ser 

importante agente no desenvolvimento do Estado de São Paulo, contribuindo com significativos 

investimentos na expansão da rede de distribuição de gás natural. 
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13. Administração e Conselho Fiscal da Companhia 

Controle Acionário 

A GasBrasiliano é controlada pela Petrobras Gás S.A. – GASPETRO, empresa do Sistema 

PETROBRAS, com um capital social integralizado de R$ 462.481.205,00. 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Mandato até 28/07/2017 

 

 

Walter Fernando Piazza Júnior 
 

Diretor Presidente 
 
Diretor de Assuntos Regulatórios

 
José Waldir Ferrari Diretor Técnico-Comercial

 
Bernardo Celestino Prates Diretor Administrativo-Financeiro 

     
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

       Mandato até 22/12/2017 
 

Titulares Suplentes 
 

Angélica Garcia Cobas Laureano 
(Presidente) 

Fabrício Bomtempo de Oliveira 

Anderson Gil Ramos Bastos 
 

João Paulo Mesquita Villela 

Alex Sandro Gasparetto Leonardo Marcos Valadares
 

Iran Brigatto Medeiros Gustavo Henrique da Silva Mesquita
 

Verônica Sánchez da Cruz Rios 
 
Celso Knijnik

 
 

CONSELHO FISCAL 
Mandato até A.G.O. 2017 

 
Titulares Suplentes 

  
José Augusto Ferreira Meireles 

(Presidente)  

Marco Antônio Gibin de Freitas

Rafael Menezes Peres Valdeci Bertaglia 
 
 Pedro Ivo Ferreira de Souza Júnior  Florian Immanuel Schumacher
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14. Demonstrações Financeiras 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

 

Ao Conselho de Administração e ao Acionista 

Gas Brasiliano Distribuidora S.A. 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da Gás Brasiliano Distribuidora S.A. (a 
"Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis 
e as demais notas explicativas. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas 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 por erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou por erro. 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria 
inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gás 
Brasiliano Distribuidora S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

Outros assuntos 

Informação suplementar - demonstrações do valor adicionado 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada 
como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em 
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de 
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor 
Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. 

Ribeirão Preto, 10 de março de 2017 

 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 “F” 

 

Marcos Roberto Sponchiado 
Contador CRC 1 SP-175536/O-5 
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Balanço Patrimonial 
Em milhares de reais 

 
 

 
 

Ativo
31 de dezembro 

2016

31 de dezembro 

2015

1º de janeiro 

2015
Passivo e patrimônio líquido

31 de dezembro 

2016

31 de dezembro 

2015

1º de janeiro 

2015

Reapresentado Reapresentado Reapresentado Reapresentado

 (nota 3.16) (nota 3.16) (nota 3.16) (nota 3.16)

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 72.789 96.898 118.623 Fornecedores (Nota 13) 31.354 66.691 29.667

Contas a receber de clientes (Nota 6) 33.096 39.427 54.606 Impostos e contribuições a recolher (Nota 14) 5.882 5.475 7.265

Estoques 1.860 2.440 2.068 Salários, férias e encargos sociais 3.587 3.803 3.189

Impostos a recuperar (Nota 7) 10.013 4.132 8.174 Dividendos e juros sobre capital próprio 24.650 4.533 19.652

Créditos nas operações de aquisição de gás (Nota 9) 29.593                                                 Outras contas a pagar 647 529 467

Outras contas a receber 239 547 812  

 66.120 81.031 60.240

 147.590 143.444 184.283
 

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo

Impostos a recuperar (Nota 7) 4.605 1.776 1.127 Provisão para contingências (Nota 15) 11.591 11.936 11.581

Bens da concessão indenizáveis (Nota 10) 26.368 22.440 21.065 Outras contas a pagar 406 702 1.111

Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 8) 63.035 70.861 36.460  11.997 12.638 12.692

Depósitos judiciais (Nota 15) 2.779 1.548 1.548  

Créditos nas operações de aquisição de gás (Nota 9) 24.204 53.000 13.701 Total do passivo 78.117 93.669 72.932

Outras contas a receber 164 828 455  

Patrimônio líquido (Nota 16)

 Capital social 462.481 462.481 462.481

Imobilizado (Nota 11) 2.788 3.494 4.351 Reservas de lucros 14.594 26.606 12.598                

Intangível (Nota 12) 283.659 285.365 285.021
 
 407.602 439.312 363.728 Total do patrimônio líquido 477.075 489.087 475.079
  
Total do ativo 555.192 582.756 548.011 Total do passivo e patrimônio líquido 555.192 582.756 548.011
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Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 2015

Reapresentado

 (nota 3.16)

Receita líquida

Receita pela venda de gás (Nota 18) 334.283 303.567

Receita de construção de infraestrutura (Nota 3.13) 19.110 23.054
 
 353.393 326.621

 

Custo das vendas de gás (Nota 19)             (241.343)             (255.203)

Custo de construção de infraestrutura                (19.110)                (23.054)
 
             (260.453)             (278.257)

 

Lucro bruto 92.940 48.364
 
Despesas operacionais

Despesas comerciais (Nota 19)                (10.879)                  (9.192)

Despesas administrativas (Nota 19)                (23.509)                (28.077)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 21)                       470                  (2.952)
 
 (33.918)              (40.221)              

 

Lucro antes do resultado financeiro 59.022 8.143

 

Resultado financeiro (Nota 20)

Despesas financeiras                  (1.240)                     (687)

Receitas financeiras 16.718                 16.710 

Variações monetárias e cambiais, líquidas                  (5.116)                  (1.832)
 
 10.362 14.191

 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social                 69.386                 22.333 

Imposto de renda e contribuição social (Nota 8 (b))                (14.054)                 30.719 
 
Lucro líquido do exercício 55.332 53.052

Lucro básico e diluído por por ação - em reais (Nota 24) 0,12                    0,11                    

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 



 
 

26 
 

RELATÓRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO  

2016 

 

 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1º de janeiro de 2015 462.481      2.491      24.201                                      489.173 

Ajuste de exercícios anteriores (Nota 3.16) (14.094)                     (14.094)

Em 1º de janeiro de 2015 (reapresentado) 462.481      2.491      24.201        (14.094)             475.079      

Distribuição de dividendos exercício anterior        (24.201) (24.201)       

Lucro líquido do exercício                53.052 53.052         

Reserva legal        2.799                 (2.799)                  

Juros sobre capital próprio               (10.310) (10.310)       

Dividendos mínimos obrigatórios                 (4.533) (4.533)          

Dividendos adicionais propostos 38.344                      (38.344)                  

Em 31 de dezembro de 2015 (reapresentado) 462.481      5.290      38.344        (17.028)             489.087      

Distribuição de dividendos exercício anterior        (38.344) (38.344)       

Lucro líquido do exercício                55.332 55.332         

Reserva legal        1.915                 (1.915)                  

Juros sobre capital próprio               (29.000) (29.000)       

Dividendos adicionais propostos 7.389                           (7.389)

Em 31 de dezembro de 2016       462.481        7.205 7.389                                               477.075 

Reservas de Lucros

Capital 

social

Reserva 

legal

Lucros 

(prejuízos) 

acumulados Total

Dividendos 

adicionais 

propostos

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstração dos fluxos de caixa 
 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

 

2016 2015

Reapresentado

Fluxos de caixa de atividades operacionais (nota 3.16)

 

Lucro líquido do exercício 55.332                53.052                

 

Ajustes para conciliar o resultado com recursos gerados nas

atividades operacionais

Depreciação e amortização 20.581                20.250                

Remuneração sobre os Bens da Concessão Indenizáveis (3.093)                 (1.447)                 

Provisão para contingências (336)                    355                     

Provisão para impairment do intangível                         3.187                  

Perdas e (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 407                     154                     

Valor residual do ativo intangível baixado 107                     188                     

Imposto de renda e contribuição social apurados no exercício 6.228                  3.682                  

Débitos (créditos) tributários diferidos 7.826                  (34.401)              

87.052 45.020
 
(Aumento) diminuição nos ativos

Contas a receber 5.942                  15.223                

Estoques 580                     (372)                    

Impostos a recuperar (2.084)                 2.921                  

Outras contas a receber 972                     (109)                    

Créditos nas operações de aquisição de gás (797)                    (39.299)              

Depósitos judiciais (1.232)                                         
 
Aumento (diminuição) nos passivos

Fornecedores (35.337)              37.024                

Salários e encargos sociais (215)                    613                     

Impostos e contribuições a recolher 5.783                  (1.790)                 

Outras contas a pagar (246)                    534                     
 
Caixa gerado nas operações 60.418                59.765                
 

Imposto de renda e contribuição social pagos (12.855)              (3.210)                 
 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  47.563 56.555
 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de bens do imobilizado e intangível (19.110)              (23.054)              
 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (19.110)              (23.054)              
 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (52.200)              (54.688)              

Ingresso de financiamentos 111                                             

Pagamento de financiamentos (473)                    (538)                    
 
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (52.562)              (55.226)              
 
Redução do caixa e equivalentes de caixa (24.109)              (21.725)              
 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 96.898                118.623             
 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 72.789                96.898                
 
Redução do caixa e equivalentes de caixa (24.109)              (21.725)              

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstração dos fluxos de caixa 
 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

 

 

 

 

 

 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro 
de 2016 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

1 Contexto operacional 

A Gás Brasiliano Distribuidora S.A. (a seguir designada como "Companhia") é uma 
sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil, com sede social em 
Araraquara, Estado de São Paulo. A Companhia é controlada, desde 29 de julho de 
2011, pela Petrobras Gás S.A. - Gaspetro que detém 100% do seu capital social. 

A Companhia tem por objetivo preponderante a exploração, mediante concessão, dos 
serviços de distribuição de gás canalizado na área noroeste do estado de São Paulo, 
abrangendo 375 municípios, para atendimento dos segmentos industrial, residencial, 
comercial, gás natural veicular, termogeração e cogeração, compreendendo também a 
realização de negócios relacionados ao seu objeto social.  

O respectivo Contrato de Concessão outorga e regula a exploração dos serviços de 
distribuição de gás canalizado na área noroeste do estado de São Paulo e foi assinado 
em 10 de dezembro de 1999 entre o Poder Concedente (representado pela Agência 
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) e a 
Companhia, com prazo de vigência de 30 anos, contado a partir da data de sua 
assinatura, com vencimento previsto para 9 de dezembro de 2029, podendo ser 
prorrogado por uma única vez por mais 20 anos, mediante requerimento da Companhia. 

A ARSESP fiscaliza e regula os serviços de distribuição de gás canalizado no Estado de 
São Paulo. 

Ao final do prazo da concessão, operar-se-á a reversão ao poder concedente dos bens 
e instalações vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e 
determinação do montante da indenização devida, observados os valores contábeis e 
as datas de sua incorporação ao patrimônio do Estado. 

O plano de expansão da rede de distribuição de gás natural em 2016 prevê 
investimentos da ordem de R$ 30,7 milhões. O volume distribuído de gás natural no final 
do exercício de 2017 deve atingir 285,6 milhões de m³ (informações não auditadas), 
representando crescimento de 7,32% em relação ao distribuído em 2016, que foi de 
266,1 milhões de m³ (2015 - 276,9 milhões de m3). 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva da 
Companhia no dia 24 de fevereiro de 2017. 
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2 Base de preparação 

2.1 Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
complementadas pelo Plano de Contas do Serviço Público de Distribuição de Gás 
Canalizado, instituído pela portaria CSPE nº 22 de 19 de novembro de 1999 e alterado 
pelas portarias CSPE nº 273 de 23 de dezembro de 2003 e CSPE nº 323 de 01 de 
setembro de 2004, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela administração na sua gestão.   

2.2 Base de mensuração 

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 2.5. 

2.3 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 

Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPCs vigindo a partir de 2017 que 
poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia. 

2.4 Moeda funcional e moeda de apresentação 

Essas demonstrações financeiras são apresentadas usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia atua (real), que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

2.5 Uso de estimativas e julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.  

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Revisões com relação às estimativas 
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer exercícios futuros afetados. 



 
 

31 
 

RELATÓRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO  

2016 

 

 

Segundo avaliação da administração, baseada nas características das operações da 
Companhia, não existem estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, 
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício social da Companhia. 

2.6 Demonstração de resultados abrangentes 

Não houve transações no patrimônio líquido que ocasionassem ajustes que pudessem 
compor a demonstração de resultados abrangentes. 

 

3   Principais políticas contábeis 

As principais políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de 
maneira consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 

3.1 Instrumentos financeiros 

(a) Ativos financeiros não derivativos 

(i) Reconhecimento e mensuração 

A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo 
valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação 
na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. 

A Companhia baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento 
dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual 
essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos.  

A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos como empréstimos e 
recebíveis. 

(ii) Empréstimos e recebíveis 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis 
que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado 
através do método dos juros efetivos, reduzidos de quaisquer perdas por redução ao 
valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem as contas a receber e outras 
contas a receber. 

Os bens da concessão indenizáveis estão classificados como ativo financeiro ajustados 
a valor presente, conforme determina o ICPC 01 (R1), OCPC05. 
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(iii) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros 
com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Tais 
investimentos estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são 
utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. 

(b) Passivos financeiros não derivativos 

Reconhecimento e mensuração 

A Companhia reconhece os passivos financeiros inicialmente na data de negociação na 
qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 
retiradas, canceladas ou vencidas. 

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: financiamentos, 
fornecedores e outras contas a pagar. 

(c) Compensação de instrumentos financeiros 

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço 
patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 

(d) Impairment de ativos financeiros 

Ativos mensurados ao custo amortizado  

(Incluindo contas a receber de clientes) 

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a 
cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido 
perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma 
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial 
do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros 
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. 

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não 
pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor 
entrará em processo de falência ou o desaparecimento de um mercado ativo para um 
título. 

 

3.2 Contas a receber de clientes 

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor do faturamento efetuado com 
base no montante de gás natural consumido pelos clientes, ajustadas ao valor presente 
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quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade 
tributária da Companhia. 

As contas a receber são avaliadas pelo montante original da venda de gás natural, o 
que corresponde ao montante efetivamente consumido, deduzidas da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é 
calculada e fundamentada na análise procedida pela administração, que leva em 
consideração a conjuntura econômica, os riscos específicos da carteira, as experiências 
passadas, assim como as negociações em andamento, sejam por vias administrativas 
ou judiciais. O valor da provisão é a diferença entre o valor original das contas a receber 
e o valor recuperável (Nota 6). 

 

3.3 Estoques 

Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, acrescidos de 
gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. O custo é 
determinado usando-se o método da média ponderada. O valor realizável líquido é o 
preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de 
execução e as despesas de venda. 

 

3.4 Imobilizado 

(a) Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção 
deduzido de depreciação acumulada. 

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos 
resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas 
operacionais líquidas" na demonstração do resultado. 

(b) Custos subsequentes 

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios 
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia.  

(c) Depreciação 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício 
baseado na vida útil-econômica estimada de cada componente. Os métodos de 
depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas 
contábeis. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor 
recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável 
estimado (Nota 3.6). 
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A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os 
seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 

   Anos 

    

Urbanizações e benfeitorias em propriedade de terceiros  20 

Equipamentos de informática  5 

  

3.5 Ativos intangíveis 

(a) Concessões governamentais 

Demonstrado ao custo pago na aquisição, deduzido de amortização acumulada e perdas 
de redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. 

A Companhia, quando firmou o Contrato de Concessão tinha como um dos principais 
objetivos atender ao Programa Prioritário de Termoeletricidade (“PPT”) do Governo 
Federal de 1999, com o fornecimento de gás natural para cinco termoelétricas. O 
contrato foi concedido pelo montante de R$ 274.900. 

Em virtude da não implantação das termoelétricas na área de concessão, a Companhia 
efetuou revisões das projeções futuras de rentabilidade. Essas projeções utilizaram 
como parâmetro o método de avaliação econômica de geração de fluxos de caixa futuros 
descontados e revelaram que os investimentos efetuados até aquelas datas não seriam, 
na sua totalidade, recuperados pelos resultados futuros. Consequentemente, reduções 
extraordinárias do valor recuperável dos ativos foram reconhecidas no resultado dos 
exercícios de 2002 e de 2003, remanescendo o saldo de R$ 8.345 para o contrato de 
concessão (nota 12). 

Melhorias na infraestrutura são registradas como ativo intangível e amortizadas pela 
expectativa de vida útil do ativo, limitado ao prazo remanescente da concessão. 

(b) Bens da concessão indenizáveis 

No final do período de concessão da distribuição do gás, os bens e instalações 
vinculados ao serviço serão revertidos ao Poder Concedente. A Companhia terá o direito 
ao ressarcimento relativo aos investimentos realizados, observados os valores 
contábeis residuais e as datas de sua incorporação ao patrimônio do Estado. Esses 
valores residuais estão sendo apresentados ao valor presente.  

 

(c) Programas de computador (softwares) 

Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente 
associados a softwares identificáveis. 
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Os gastos com o aperfeiçoamento ou a expansão do desempenho dos softwares para 
além das especificações originais são acrescentados ao custo original do software. 

(d) Arrendamento mercantil 

Os arrendamentos mercantis de bens relacionados com a concessão nos quais a 
Companhia fica substancialmente com todos os riscos e benefícios de propriedade são 
classificados como arrendamento financeiro. Os arrendamentos financeiros são 
registrados de forma similar a uma compra financiada, reconhecendo, no seu início, um 
ativo e um passivo de financiamento. 

Os arrendamentos mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios 
de propriedade ficam com o arrendador são classificados como arrendamentos 
operacionais. Os pagamentos feitos para os arrendamentos operacionais são 
apropriados ao resultado como despesa ao longo do período do arrendamento. 

(e) Amortização 

A amortização é reconhecida no resultado de forma linear com base nas vidas úteis 
estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para 
uso, conforme demonstrado a seguir. 

 

 

 

 

 

Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e ajustados caso seja adequado. 

 

3.6 Impairment de ativos não financeiros 

Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização e são 
testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor 
recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para 
a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual 
representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e 
o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros que tenham sido 
ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data do balanço. 

  Anos 

    

Software  5 

Redes e estações  30 

Fibra ótica  22 

Conjunto de regulação e medição  20 

Contrato de concessão  30 
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3.7 Fornecedores 

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. 

 

3.8 Provisões 

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem 
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é 
provável que um recurso financeiro seja exigido para liquidar a obrigação. 

 

3.9 Benefícios de curto prazo a empregados 

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base 
não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja 
prestado.  

 

3.10 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 

Aos acionistas é assegurado o dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do 
exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a constituição da reserva legal, 
podendo, para efeito do pagamento da remuneração devida, ser computado o valor pago 
ou creditado a título de juros sobre capital próprio. Qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados de acordo com o 
estatuto social. 

Nas demonstrações financeiras a distribuição de dividendos e juros sobre o capital 
próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo ao final do 
exercício e ou no momento em que são apurados. 

O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é deduzido da base de cálculo do 
resultado fiscal. 

 

3.11 Reserva legal 

A reserva legal deverá ser constituída anualmente com a destinação de no mínimo 5% 
do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva 
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legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada 
para compensar prejuízo e aumentar capital. 

 

3.12 Reconhecimento da receita 

A Companhia reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com 
segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade quando 
critérios específicos tiverem sido atendidos. 

A receita pela venda de gás natural é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, 
dos abatimentos e dos descontos. É reconhecida quando os riscos significativos e os 
benefícios de propriedade do gás são transferidos para o consumidor. Portanto, a 
Companhia adota como política de reconhecimento de receita a data em que o produto 
é entregue ao consumidor. Assim sendo, a Companhia reconhece como receita, o 
volume de gás efetivamente fornecido no mês, cujo faturamento aos clientes ocorrerá, 
parte no próprio mês e parte no mês subsequente. 

Conforme o ICPC 01 (R1), os valores investidos na construção da infraestrutura 
necessária para a distribuição do gás canalizado, registrados no ativo intangível, devem 
ser considerados como serviço prestado ao Poder Concedente.  No momento da entrada 
em operação da infraestrutura é realizada a contabilização da receita pelo mesmo valor 
do investimento como serviço prestado ao Poder Concedente, ou seja, não há nenhuma 
margem para construção da infraestrutura. 

 

3.13 Custo de gás a recuperar 

A Companhia não reconhece contabilmente os saldos de ativos regulatórios na rubrica 
"Custo das vendas" no resultado do exercício correspondente, pelo fato dos mesmos 
não atenderem aos requerimentos mínimos para serem considerados como ativo 
financeiro de acordo com o Pronunciamento CPC 25 - "Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes" e CPC 39 - "Instrumentos Financeiros - 
Apresentação". Vide Nota 25. 

 

3.14 Receitas financeiras e despesas financeiras  

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre as aplicações financeiras, 
ajustes de desconto a valor presente dos ativos financeiros e juros cobrados dos 
clientes. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros 
efetivos.  

 

As despesas financeiras abrangem, substancialmente, as despesas com atualização 
monetária das provisões para contingências e multas moratórias, compensatórias, 
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conforme Plano de Contas do Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado (Nota 
2.1).  

Os ganhos e perdas monetárias são apresentados de forma líquida. 

 

3.15 Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, sobre o lucro tributável, acrescidas do adicional de 10% sobre o 
que exceder a R$ 240, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa 
de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado. 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício calculado com as taxas de impostos decretadas ou substantivamente 
decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.  

O imposto de renda e a contribuição social diferidos  ativos  foram constituídos considerando 
as alíquotas vigentes sobre  parcela dos prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social, 
bem como sobre outras diferenças temporárias entre o lucro contábil e o lucro tributável, na 
extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado 
na compensação das diferenças temporárias e/ou prejuízos fiscais, com base  em projeções de  
resultados futuros elaboradas  e fundamentadas em premissas internas e em cenários 
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. As alíquotas desses tributos, 
definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto 
de renda e de 9% para a contribuição social. 

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório 
e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 

 

4 Gestão de risco financeiro 

4.1 Fatores de risco financeiro 

A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos financeiros: 

. Risco de crédito 

. Risco de liquidez 

. Risco de mercado 

. Risco operacional 
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 (a) Risco de crédito 

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia de clientes. 

A política de vendas da Companhia está intimamente associada ao nível de risco de 
crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de 
sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o 
acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócio e 
limites individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais 
problemas de inadimplência em suas contas a receber. 

A Companhia estabelece uma provisão para créditos de liquidação duvidosa que 
representa sua estimativa de perdas a serem incorridas com relação às contas a receber 
de clientes.  A Companhia entende que tais provisões são suficientes para cobrir tais 
riscos.  

(b) Risco de liquidez 

Risco de liquidez é o risco da Companhia vir a encontrar dificuldades em cumprir com 
as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na 
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha caixa 
suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. 

Usualmente, a Companhia garante que possui caixa à vista suficiente para cumprir com 
despesas operacionais, incluindo o cumprimento de suas obrigações financeiras; isto 
exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser 
razoavelmente previstas, como desastres naturais. 

(c) Risco de mercado 

Risco de mercado é o risco de que as alterações nos preços de mercado, tais como as 
taxas de câmbio e taxas de juros possam vir a impactar nos negócios da Companhia. A 
Companhia tem atuação em 100% no mercado nacional, no entanto, as compras de gás 
sofrem alterações no preço de acordo com a variação cambial do dólar, essa variação 
da moeda estrangeira é absorvida pelo custo do gás a recuperar (ativo/passivo 
regulatório), os quais são repassados aos clientes periodicamente nas revisões 
tarifárias. 

(d) Risco operacional 

Risco operacional é o risco de prejuízos que a Companhia venha a incorrer em prejuízos 
diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, 
pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia, bem como decorrentes de fatores 
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de 
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento 
empresarial. O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a 
ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia. 
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4.2 Gestão do capital 

A política da Companhia privilegia uma sólida base de capital para manter a confiança 
do investidor, credor e do mercado, acumulando caixa e equivalentes de caixa 
suficientes para a liquidação de suas obrigações de curto prazo. A eventual tomada de 
recursos de terceiros é considerada em cenários que esta seja a melhor opção para 
garantir o desenvolvimento futuro do negócio, conforme apresentado abaixo: 

 

 
2016 

 
2015 

     

Financiamentos (circulante e não circulante)               621  
 

           1.012  

(-) Caixa e equivalentes de caixa        (72.789)         (96.898) 

(=) Caixa e equivalentes de caixa líquidos da dívida        (72.168)         (95.886) 

Patrimônio líquido        477.075          489.087  

Total do capital        404.907  
 

       393.201  

 

 4.3 Instrumentos financeiros por categoria 

Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros não derivativos da 
Companhia em 31 de dezembro de 2016, registrados nos ativos e passivos, 
classificados como empréstimos e recebíveis e outros passivos financeiros, 
respectivamente, estão apresentados no quadro a seguir: 
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5 Caixa e equivalentes de caixa 

 2016  2015 

Caixa e bancos 2.560  501 

Aplicações financeiras de liquidez imediata 70.229  96.397 

  72.789  96.898 

 

As aplicações financeiras referem-se a fundos de investimentos de alta liquidez e são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações relacionam-se 
substancialmente a fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) do Sistema 
Petrobras. A rentabilidade do fundo foi de 14% em 2016 (13,23% em 2015). 

 

6 Contas a receber de clientes 

(a) Composição 

 2016  2015 

Contas a receber  43.607                49.644  
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa 

           (10.511)             (10.217) 

 33.096   39.427 

    

    

 (b) Aging-list 

 2016  2015 

A vencer 32.582  40.910 

Vencidos até 60 dias               3.719  1.815 

Vencidos de 61 até 180 dias 51                173  

Vencidos de 181 até 360 dias 655              46  

Vencidos há mais de 360 dias 6.601              6.700  
 43.607  49.644 
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(c) Movimentação da provisão de créditos de liquidação duvidosa 

 2016  2015 

Saldo no início do exercício               (10.217)                (10.089) 

Adições               (983)                (767) 

Baixas por perda definitiva                               613 

Baixas por recebimento de clientes 689   26 

Saldo no final do exercício (10.511)  (10.217) 

 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída tendo como base a 
incerteza da capacidade de recebimento total dos valores registrados no contas a 
receber. A composição da provisão de créditos de liquidação duvidosa e de títulos 
vencidos e títulos não vencidos provenientes de renegociações.  

 

7 Impostos a recuperar 

 2016  2015 

Circulante    

    Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 579  606 

    Imposto de renda e contribuição social - antecipações 9.434  3.526 
 10.013  4.132 

     

Não circulante    

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 846  898 

Programa de Integração Social (PIS) 670  157 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) 

3.089  721 

 4.605  1.776 
 14.618  5.908 

 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui valores de créditos de Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no montante de R$ 1.425 (R$ 1.504 em 
31 de dezembro de 2015) gerados por compras do ativo para a construção da rede de 
distribuição de gás. Esses créditos estão sendo recuperados em observância à 
legislação vigente. A Companhia estima que a parcela de créditos classificados no não 
circulante seja recuperada em até 48 meses, sem ocorrência de perdas.  

A partir de janeiro de 2015, com base na lei 12.973/2014, a Companhia passou a 
registrar o direito de crédito do PIS e da COFINS sobre os investimentos realizados no 
ativo intangível e ativo financeiro.  
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8 Imposto de renda e contribuição social 

(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui saldos de prejuízos fiscais e bases 
negativas de contribuição social no montante de R$ 1.068 (R$ 9.023 em 31 de dezembro 
de 2015) acumulados, bem como diferenças temporárias, no montante de R$ 155.709 
(R$ 173.591 em 31 de dezembro de 2015), entre o lucro contábil e o lucro tributável 
(representadas basicamente  pela redução do valor contábil dos direitos de concessão), 
passíveis de compensação com lucros tributáveis  futuros nas condições estabelecidas 
pela legislação vigente, sem prazo de prescrição, levando-se em consideração a 
realização provável desses tributos, a partir de projeções de resultados  futuros 
elaboradas com base em premissas internas  e em cenários econômicos futuros, que 
podem, portanto, sofrer alterações.  

Os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social serão 
compensados no próximo exercício social. Os créditos diferidos em função da redução 
ao valor contábil dos direitos de concessão, segundo regras tributárias, serão 
compensados pelo prazo do contrato de concessão. 

O efeito decorrente dos prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e 
diferenças temporárias estão detalhados a seguir: 
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(b) Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro  

 

 

9 Créditos nas operações de aquisição de gás 

 

O contrato firme inflexível de compra de gás natural, firmado com a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras, estabelece compromisso de retirada de volumes de gás natural fixado em um 
percentual da quantidade de volume contratado. 

Como nos exercícios de 2013 a 2016 a Companhia retirou uma quantidade de gás natural 
inferior ao volume compromissado, foram efetuadas antecipações de compra de gás referentes 
aos volumes não retirados, conforme previsto nas regras contratuais, que resultaram no 
montante atualmente registrado. Em 22 de dezembro de 2016 foi celebrado o 2º termo aditivo 
ao Contrato Firme Inflexível de Compra e Venda de Gás Natural, e através deste aditivo, entre 
outros pontos, se repactuou a Quantidade Contratual. O referido termo aditivo permitiu ainda a 
revisão de expectativa de consumo dos valores antecipados e a consequente reclassificação 
de parte do saldo para o ativo circulante. 

 2016 2015

Circulante

Créditos nas operações de aquisição de gás            29.593 

Não circulante

Créditos nas operações de aquisição de gás            24.204           53.000 

53.7 97 53.000
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As quantidades de gás natural pagas e não retiradas poderão ser compensadas, conforme 
contrato firme inflexível, em até 12 meses após o termino do contrato. As projeções feitas pela 
Administração indicam a compensação total do volume de gás natural pago e não retirado 
dentro do período contemplado no contrato.  

 

10 Bens da concessão indenizáveis 

 

Trata-se de ativos que serão revertidos para o poder concedente ao final do contrato de 
concessão, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e determinação do montante da 
indenização devida, observados os valores contábeis e as datas de sua incorporação ao 
patrimônio do Estado. 

 

11 Imobilizado 
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12 Intangível 

 

Em 2016, a Companhia não identificou indícios ou mudanças significativas nos cenários econômicos, operacionais ou tecnológicos que pudessem 
indicar a deteriorização, obsolescência ou perda de seu valor recuperável. Com base nas análises efetuadas, os efeitos foram devidamente refletidos 
nas demonstrações financeiras de acordo com o julgamento da administração. A rubrica “Outros” refere-se, substancialmente, a equipamentos para 
investimento na rede de distribuição.
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 13 Fornecedores 

O saldo refere-se basicamente aos contratos firmados junto a fornecedores de gás natural, 
empreiteiras e fornecedores de tubulações, destinados à construção de gasodutos, e está 
composto como segue: 

 2016  2015 

   
 

 
Partes relacionadas    

  PETROBRAS  - fornecimento de gás 21.084  57.655 

Terceiros    

  Materiais e serviços 9.863  8.629 

  Outros 407  407 

     

 31.354  66.691 

A Petróleo Brasileiro S.A. -Petrobras é a única fornecedora de gás natural da Companhia. 

 

14 Impostos e contribuições a recolher 

 2016  2015 

   
 

 
Imposto sobre Circularização de Mercadorias e Serviços (ICMS) 4.212  4.413 

Programa de Integração Social (PIS) 150  56 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 700  274 

INSS retido na fonte a recolher 490  358 

Outros impostos e contribuições retidos a recolher 330  374 

  5.882  5.475 
    

15 Provisão para contingências 

Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos, e 
correspondentes depósitos judiciais, relacionados a contingências: 
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A movimentação da provisão em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é composta conforme segue:  

 2016 
 

2015 

   
 

 

Saldo no início do exercício 11.936                     
11.581  

Adições de novos processos 540   

Pagamentos/reversões (1.108)   

Atualizações 223                           
355  

  11.591    11.936                   

Saldo no final do exercício    

Adicionalmente, a Companhia está se defendendo de ações de natureza cível, envolvendo 
valores totais de R$ 1.622 em 31 de dezembro de 2016 (31 de dezembro de 2015 – R$ 3.550), 
classificados pela administração como de riscos de perdas possíveis, com base na avaliação 
de seus consultores jurídicos, para as quais não foi constituída provisão de perdas. 

 

16 Patrimônio líquido 

(a) Capital social 

Em 31 de dezembro de 2016, o capital social totalmente subscrito e integralizado é 
representado por 462.481.205 ações ordinárias nominativas, sendo 100% pertencentes à 
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro. 

(b) Reserva de lucros 

A Reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não 
excede 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. 

Dividendos adicionais propostos são os valores de lucros remanescentes, propostos pela 
administração e a disposição da Assembleia Geral para sua destinação. 

(c) Dividendos e juros sobre capital próprio 

Conforme estatuto social da Companhia é assegurado aos Acionistas um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, o qual considera juros sobre capital próprio em 
sua composição. 

 

Lucro disponível para distribuição em 31 de dezembro de 2016 55.332         

Constituição de reserva legal (2.7 67 )          

Base de cálculo para div idendos e juros sobre capital próprio 52.565         

Juros sobre capital próprio distribuídos (29.000)       

Percentual de juros sobre capital próprio distribuídos 55%

Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio 4.350            
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Conforme Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 22 de dezembro de 2016, foi deliberado 
a aprovação do pagamento dos juros sobre o capital próprio de 2016, que deverá ocorrer até 
28 de fevereiro de 2017. 

 

17 Partes relacionadas 

(a) Transações entre partes relacionadas 

Os saldos de transações com partes relacionadas estão demonstrados a seguir: 

 

As transações são efetuadas com base em termos e condições comerciais normais ao mercado. 

(i) As vendas realizadas para as partes relacionadas se referem ao fornecimento de Gás 
Natural Veicular (GNV). A totalidade deste saldo foi recebida até 31 de dezembro de 2016. 

(ii) Conforme mencionado na Nota 13, as compras se referem ao gás natural adquirido 
integralmente da Petróleo Brasileiro S.A. e distribuído pela Companhia a seus clientes. 
Valores de impostos inclusos. 

(iii) Gastos com funcionários cedidos, mensalmente a Companhia realiza pagamento por meio 
de nota de débito. 

(b) Remuneração do pessoal-chave da administração e do Conselho Fiscal 

O pessoal-chave da administração inclui Conselheiros de Administração, Diretor-Presidente, 
Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Técnico-Comercial. A remuneração para esses 
membros, somada à remuneração dos Conselheiros Fiscais, totalizou R$ 1.870 (2015 – R$ 
1.892). 
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18 Receita de venda 

As receitas pelas vendas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 são 
as seguintes: 

 

19 Despesas por natureza 
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20 Resultado financeiro 

 

 

21 Outras despesas operacionais, líquidas 

 2016  2015 

   

 

 
Provisão para impairment do intangível  

 
(3.187) 

Receitas - multas contratuais 470 
 

235 

  470  (2.952) 
    

 

22 Cobertura de seguros 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentava a seguinte apólice de seguro: 

Ramos  
Limite Máximo de 
Indenização 

   
Riscos Operacionais  6.917 
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23 Avais e garantias 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui uma carta fiança junto ao Banco Santander 
S.A. no valor de R$ 1.800 com vencimento em 13 de julho de 2017, conforme determina o 
contrato de concessão nº 02/99, em sua cláusula vigésima, relativa à obrigatoriedade de 
apresentação de garantia financeira no valor de 10% das metas mínimas previstas. A garantia 
existente é relativa ao compromisso da Concessionária celebrado no 4º termo aditivo ao 
contrato de concessão nº CSPE/02/99. 

 

24 Lucro por ação 

(a) Básico 

O lucro básico por ação é calculado pela divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. 

 

(b) Diluído 

A Companhia não possui nenhum instrumento com o efeito diluidor sobre o resultado por ação. 

 

25 Custo do gás a recuperar 

A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2016, créditos decorrentes das diferenças entre 
o custo do gás incluso na tarifa cobrada do usuário e o custo efetivo do gás pago ao supridor 
(em função de diferenças temporais no repasse dos custos na atualização de tarifas). Estes 
créditos foram calculados de acordo com as premissas determinadas no contrato de concessão 
e foram objeto de revisão pelo órgão regulador.  

Sua recuperação a favor da Companhia é determinada pelo órgão regulador por ocasião da 
atualização da tarifa, que ocorre ordinariamente no aniversário da concessão ou 
extraordinariamente, mediante negociação entre a Concessionária e a ARSESP, caso o valor 
acumulado ultrapasse os valores previamente determinados. 

Embora estes saldos sejam considerados como direitos da Companhia perante o órgão 
regulador, os mesmos não estão sendo considerados como ativos financeiros no balanço 
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patrimonial da Companhia devido às disposições contidas nos pronunciamentos e 
interpretações contábeis vigentes no Brasil, visto que sua realização depende substancialmente 
de consumo futuro pelos clientes do volume de gás projetado para o período considerado na 
atualização da tarifa. 

 2016  2015 

   
  

Custo de gás a recuperar (não auditado)  (5.507)  18.370 
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