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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos senhores acionistas, para exames e considerações, as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, colocando-nos à 
disposição dos Senhores Acionistas e demais interessados para outros esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Vicente, 31/03/2017. A Diretoria
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Notas Explicativas dos Administradores às Demonstrações Contábeis 
em 31/12/2016 e 2015 Valores em Reais

José Cosmo de Jesus - Diretor Presidente
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Parecer do Conselho Fiscal
Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de De-
senvolvimento de São Vicente - CODESAVI, no uso de nossas atribuições 
legais, examinamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrações cor-
respondentes ao exercício encerrado em 31/12/2016. Baseando-se, ainda, 
nos exames e verifi cações efetuadas nos balancetes mensais da empresa 
e nos esclarecimentos da diretoria, deliberamos considerar as referidas de-
monstrações, complementadas pelas notas explicativas, em condições de 
serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas. Alexandre Mar-
tins Lourenço; Maricy Ribeiro Mazzei; Olivierio Pierotti Junior

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 
À Diretoria e Acionistas da Companhia de Desenvolvimento de São Vi-
cente - CODESAVI. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Companhia de Desenvolvimento de São Vicente - CODESAVI, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, para o exercício 
fi ndo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e 
as demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis 
efeitos nos assuntos descritos no parágrafo “base para opinião com ressal-
vas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira 
da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente - CODESAVI em 
31/12/2016, o desempenho de suas operações para o exercício fi ndo na-
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião com ressalva: A companhia apresentou o valor de 212,388 
(Em Mil R$) a receber do acionista controlador. Do montante, 141,571 (Em 
Mil R$) foram objeto de acordos de parcelamentos efetuados em exercícios 
anteriores e o restante, 67,528 (Em Mil R$), correspondem a notas fi scais e 
notas de débitos de serviços prestados que não foram liquidadas em seus 
vencimentos. Conforme o CPC 38, a companhia teria que provisionar o 
montante de 209,099 (Em Mil R$), que são decorrentes das parcelas do 
acordo não liquidados mais as notas fi scais e débitos vencidos há longas 
datas. Consequentemente o resultado do exercício e patrimônio líquido se-
riam reduzidos neste valor. A Administração da companhia não efetuou o 
teste de recuperação dos valores registrados no imobilizado, intangível e 
diferido (teste de impairment), bem como a determinação das novas taxas 
de depreciação, do valor residual e do tempo de vida útil remanescente 
descrito no CPC 27, com o objetivo de assegurar que os citados ativos não 
estejam registrados por valores superiores àqueles passíveis de serem re-
cuperados no tempo pelo uso nas operações da entidade ou pela sua ven-
da. O cálculo da depreciação não foi efetuado conforme as normas contá-
beis vigentes. Consequentemente não foi possível mensurar os efeitos da 
não adoção do CPC 27 e ICPC 10 no resultado do exercício e no patrimônio 
líquido. 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 “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos in-
dependentes em relação à empresa, de acordo com os princípios éticos re-
levantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais 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 sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relacionada 
com a continuidade operacional: Chamamos a atenção às demonstra-
ções de resultado, que indica que a companhia incorreu no prejuízo de 

89,746 (Em Mil R$) durante o exercício fi ndo em 31/12/2016 e, conforme 
balanço patrimonial nessa data, o passivo circulante da empresa excedeu o 
total do ativo circulante em 314,438 (Em Mil R$), ainda, o patrimônio líquido 
da companhia está a descoberto em 160,945 (Em Mil R$) e os principais 
indicadores econômico e fi nanceiro indicam a insolvência da companhia. 
Esses eventos ou condições, indicam a existência de incerteza relevante 
que pode levantar dúvida signifi cativa quanto à capacidade de continuidade 
operacional da companhia. Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da em-
presa é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liqui-
dar a empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternati-
va realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-

sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além 
disso: Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante 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, falsifi ca-
ção, omissão ou representações falsas. Obtemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da empresa. Avalia-
mos 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 contá-
bil 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 signifi cativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi ca-
ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
empresa a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive 
as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi ca-
mos durante nossos trabalhos. Campinas/SP, 24/04/2017. Staff Auditoria e 
Assessoria - CRC2SP023856/O-1. Roberto Araújo de Souza CT CRC 
1SP242826/O-3 Sócio Responsável

Balanço Patrimonial em 31/12 (R$) 2016 2015
Passivo / Circulante 331.591.432,04 266.257.473,92
Fornecedores 12.541.291,18 10.471.960,36
Obrigações Sociais e Fiscais 293.069.660,93 226.000.055,08
Outras Obrigações 17.833.886,89 21.866.062,54
Provisão para Férias 8.146.593,04 7.519.379,44
Receitas a apropriar - 400.016,50
Não Circulante 81.905.350,10 70.809.579,37
Outras Obrigações 80.379.083,07 70.386.842,54
Provisão para Contingências 1.526.267,03 422.736,83
Patrimônio Líquido (160.945.764,66) (71.199.682,55)
Capital Social 4.364.814,01 4.364.814,01
Prejuízos Acumulados (165.310.578,67) (75.564.496,56)
Total do Passivo 252.551.017,48 265.867.370,74

Balanço Patrimonial em 31/12 (R$) 2016 2015
Ativo / Circulante 17.152.974,82 25.798.884,11
Caixa 2.566,76 2.900,00
Bancos Conta Movimento 67.786,29 100.891,53
Aplicações Financeiras 1.065,64 1.065,96
Duplicatas a Receber 3.288.117,66 14.989.367,02
Almoxarifado 28.529,43 76.333,84
Outros Créditos 81.312,15 137.147,71
Acordo PMSV/CODESAVI 6.192.998,73 2.744.895,10
Adiantamentos Diversos 12.248,54 4.208,82
IRPJ / CSLL Diferidos a recuperar 2.105.490,05 2.105.490,05
INSS a compensar 5.372.859,57 5.636.584,08
Não Circulante 235.398.042,66 240.068.486,63
Realizável a Longo Prazo 234.834.025,58 239.507.617,72
Depósitos Judiciais 776.993,34 619.684,48
Outros Créditos 31.074.501,72 28.830.883,74
Acordo PMSV/CODESAVI 135.378.185,23 147.328.376,44
Duplicatas a Receber 67.528.913,94 62.653.241,71
Bens de Terceiros em Nosso Poder 75.431,35 75.431,35
Imobilizado 482.714,55 480.001,53
Intangível 81.302,53 80.867,38
Total do Ativo 252.551.017,48 265.867.370,74

Receita Bruta 2016 2015
Receita de Obras e Serviços 52.368.611,15 72.808.390,13
(-) Impostos sobre o Faturamento (4.617.281,75) (8.520.287,35)
Receita Líquida 47.751.329,40 64.288.102,78
(-) Custos das Obras e Serviços (91.268.354,09) (98.654.494,24)
Lucro Bruto (43.517.024,69) (34.366.391,46)
Receitas (Despesas) Operacionais 
Despesas Administrativas (18.742.144,61) (6.962.340,43)
Despesas Financeiras (47.531.184,84) (112.092,24)
Despesas Tributárias (120.584,71) (1.202.965,13)
Receitas Financeiras 18.244.548,05 24.645.628,70
Outras Receitas e Despesas
 Operacionais Líquidas 1.920.308,69 494.290,00
Resultado antes do IR e da CS (89.746.082,11) (17.503.870,56)
Prejuízo do Exercício (89.746.082,11) (17.503.870,56)
Prejuízo por ação do capital social (45,2348) (8,8225)

Capital Prejuízos
Descrição Social Acumulados Total
Em 31/12/2014 4.364.814,01 (58.060.626,00) (53.695.811,99)
Resultado do exercício - (17.503.870,56) (17.503.870,56)
Em 31/12/2015 4.364.814,01 (75.564.496,56) (71.199.682,55)
Resultado do exercício  (89.746.082,11) (89.746.082,11)
Em 31/12/2016 4.364.814,01 (165.310.578,67) (160.945.764,66)
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 

1. Contexto Operacional: A Companhia de Desenvolvimento de São Vicen-
te - CODESAVI tem por objeto a realização das atividades de execução de 
obras e serviços, estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento 
e a urbanização do Município de São Vicente, além de planejar e promover 
incentivos turísticos neste Município. 2. Base de elaboração e Apresenta-
ção das demonstrações contábeis: As demonstrações fi nanceiras estão 
sendo apresentadas de acordo com a legislação societária e com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que incluem estimativas e premissas, como 
a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas 
de valor justo de certos instrumentos fi nanceiros, provisões e sobre a deter-
minação da vida útil de ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes 
daquelas estimativas e premissas. 3. Descrição das Principais Práticas 
Contábeis: Apuração do Resultado: As receitas e despesas decorren-
tes dos contratos de prestação de serviços são reconhecidas com base no 
regime de competência de exercícios e são apuradas em função dos cus-
tos efetivamente incorridos. Ativo Circulante: a. Duplicatas a Receber: 
Refere-se ao faturamento realizado no período de março de 2015 a maio de 
2016 para a Prefeitura Municipal de São Vicente que se encontra pendente 
de liquidação no montante de R$ 3.288.117,66. Em 31/12/2016 este fatura-
mento foi atualizado monetariamente resultando em um acréscimo de R$ 
59.881,07. b. Provisão para Devedores Duvidosos: Não foi constituída 
provisão para Devedores Duvidosos no exercício em função de não haver 
expectativas de perdas potenciais sobre os créditos a receber do acionista 
controlador que é a PMSV, dada a natureza dos mesmos. c. Outros Crédi-
tos: Valores a receber de permissionários de boxes na Rodoviária de São 
Vicente, administrada pela Codesavi, no total de R$ 48.449,00 (2015 - R$ 
51.014,83) e IRRF s/ salários mês abril/2014 recolhido em duplicidade valor 
R$ 23.708,44 atualização Selic R$ 9.154,71, valor atualizado R$ 32.863,15. 
d. Acordo PMSV - CODESAVI Proc. 022/15: Termo de confi ssão de dívida 
e parcelamento para pagamento celebrado em 24/04/2015 com a PMSV 
para recebimento do valor total de R$ 46.883.897,54 em 180 parcelas men-
sais, referente Faturas de Serviços, NFS-e e Notas de Débitos emitidas no 
período de 04/05/2010 até 14/11/2014. Estão pendentes de recebimento o 
saldo da parcela 011/180 valor R$ 16.816,41, vencida em 24/02/2016, 10 
parcelas no valor de R$ 280.735,56 cada uma, do nº 012 ao nº 021, venci-
das de 24/03/2016 a 24/12/2016 e 12 parcelas no valor de R$ 280.735,56 
cada uma, do nº 022 ao nº 033, a vencer de 24/01/2017 a 24/12/2017 atu-
alizadas monetariamente totalizando R$ 6.192.998,73. e. Imposto de Ren-
da e Contribuição Social - Diferidos a Recuperar: A Administração da 
Companhia considera como de realização provável nos próximos exercícios 
o valor dos créditos tributários existentes sobre os prejuízos fi scais e as dife-
renças temporárias nos cálculos do Lucro Real e da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido, e, portanto, passou a reconhecer os referidos créditos 
tributários que totalizam R$ 2.105.490,05 (2015 - R$ 2.105.490,05). f. INSS 
a Compensar: São valores do INSS retido nos faturamentos efetuados para 
a PMSV através de NFS-E’s emitidas a partir do mês julho de 2011 no valor 
total de R$ 5.372.859,57 (2015 5.636.548,08) para compensação na contri-
buição previdenciária patronal devida pela empresa. Ativo não Circulante: 
g. Depósitos Judiciais: São depósitos efetuados por ordem da Assessoria 
Jurídica da Codesavi para garantia de interposição de recursos em causas 
trabalhistas, no total de R$ 776.993,34 (2015 - R$ 619.684,48). h. Outros 
Créditos: Trata-se de valores incorridos nas aquisições de materiais e ser-
viços, no período de novembro de 2005 a novembro de 2009, utilizados na 
execução de contratos da PMSV, no montante de R$ 31.074.501,72 (2015 
- R$ 28.830.883,74), cobrados à PMSV através de notas fi scais de simples 
remessa e notas de débitos, cujo valor está pendente de reembolso. Em 
31/12/2016 o valor total das notas fi scais de simples remessa e das notas de 
débitos foi atualizado monetariamente, resultando em um acréscimo de R$ 
452.269,17 (até 2015 R$ 2.417.809,36), notas fi scais de simples remessa e 

R$ 1.791.348,81 (até 2015 R$ 9.758.608,74), notas de débitos.
Descrição 2016 2015
Notas Fiscais de Simples Remessa 6.264.007,02 5.811.737,85
Notas de Débitos 24.810.494,70 23.019.145,89
 31.074.501,72 28.830.883,74
i. Acordos PMSV - CODESAVI: Estão incluídos no valor de R$ 
135.378.185,23 a receber da PMSV os seguintes valores: i. 1 - Processo 
069/99: São débitos vencidos no período de janeiro de 1996 até julho de 
1999 que são decorrentes dos serviços faturados para a PMSV, conforme 
Instrumento Particular de Confi ssão de Dívida e Acordo para seu Pagamen-
to, fi rmado em 10/04/1999. Estão pendentes de recebimento o saldo da 
parcela nº 138/180 valor R$ 404.869,35, vencida em 20/09/2010 e 42 par-
celas do nº 139 ao número 180/180 valor de cada parcela R$ 605.556,69, 
vencidas de 20/10/2010 a 20/03/2014 atualizadas monetariamente totali-
zando R$ 25.838.250,33. i. 2 - Aditamento Processo 069/99: Aditamento 
ao Acordo PMSV/CODESAVI, Processo 069/99, referente Instrumento Par-
ticular de Confi ssão de Divida para recebimento em 70 parcelas mensais 
vencidas a partir de abril de 2014. Estão pendentes de recebimento 70 par-
celas totalizando R$ 25.215.807,06. Em 12/12/2008 houve Termo Aditivo 
nº 2 incluindo atualização monetária anualmente. i. 3 - Processo 148/05: 
Em 14/02/2005 foi assinado Termo de Confi ssão de Dívida e Parcelamento 
fi rmado com a PMSV para pagamento em 120 parcelas mensais incluindo 
débitos do período de 1996 até 2004. Estão pendentes de recebimento o 
saldo da parcela 85/120 valor R$ 79.481,54 vencida em 14/02/2012 e 34 
parcelas do nº 86 ao nº 119, valor de cada parcela R$ 310.322,10 vencidas 
de 14/03/2012 a 14/12/2014 e parcela 120/120 valor R$ 310.322,16 vencida 
em 14/01/2015 totalizando R$ 10.940.755,10 Em 12/12/2008 houve Ter-
mo Aditivo nº1 incluindo atualização monetária anualmente. i. 4 - Proces-
so 002/08: Termo de Confi ssão de Dívida e Parcelamento fi rmado com a 
PMSV em 27/12/2007 para recebimento em 120 parcelas mensais de parte 
dos débitos do ano de 2005. Estão pendentes de recebimento 48 parcelas 
do nº 01 a 48/120 vencidas de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, no valor 
de R$ 267.627,05 cada uma e 71 parcelas do nº 49 a 119/120, no valor de 
R$ 267.627,05 cada uma e 01 parcela nº 120/120, valor R$ 267.626,87, 
a vencer a partir de janeiro de 2017 totalizando R$ 32.115.245,82. Em 
12/12/2008 houve Termo Aditivo nº 1 incluindo atualização monetária anu-
almente. i. 5 - Processo 022/15: Acordo com a PMSV mencionado na nota 
d. está pendente de recebimento 146 parcelas, do nº 034 à 179/180, no 
valor de R$ 280.735,56 cada uma e 01 parcela nº 180/180, no valor de R$ 
280.735,16, a vencer a partir de 24/01/2018, totalizando R$ 41.268.126,92. 
j. Duplicatas a Receber: Refere-se ao faturamento realizado no período 
de setembro de 2005 a novembro de 2009 para a PMSV que se encontram 
pendentes de liquidação, totalizando R$ 67.528.913,94. Em 31/12/2016 
este faturamento foi atualizado monetariamente resultando em um acrésci-
mo de R$ 4.875.672,23 (até 2015 R$ 28.751.692,35). k. Bens de Terceiros 
em Nosso Poder: Referem-se a bens de terceiros como impressoras e co-
piadoras. l. Imobilizado: É demonstrado ao custo corrigido monetariamente 
até 31/12/1995, e a depreciação é calculada mediante a utilização de taxas 
usualmente admitidas na legislação fi scal vigente e absorvidas diretamente 
nos resultados. Descrição 2016 2015 (%)
Móveis e utensílios 368.782,84 369.048,14 10
Máquinas e equipamentos 292.191,81 292.806,10 10 e 20
Máquinas e equipamentos de escritório 31.753,11 31.959,21 10
Veículos 104.373,71 93.873,71 20
Equipamentos de telefonia 12.282,90 12.282,90 20
Computadores e periféricos 275.893,38 265.094,43 20
Equipamentos de segurança 1.215.050,96 1.215.050,96 20
Total do Imobilizado 2.300.328,71 2.280.115,45 
(-) Depreciação acumulada -1.817.614,16 -1.800.113,92 
Total do Imobilizado Líquido 482.714,55 480.001,53 
m. Intangível: Descrição 2016 2015 (%)
Investimentos em softwares 155.676,48 153.658,77 10
(-) Amortização acumulada -74.373,95 -72.791,39 
Total do Intangível 81.302,53 80.867,38 
Passivo Circulante: n. Obrigações Sociais e Fiscais: Trata-se dos im-
postos pendentes de pagamento pela empresa que deixaram de ser qui-
tados tempestivamente e das obrigações trabalhistas e demais impostos 
apurados no mês, conforme a seguir demonstrado:

Descrição 2016 2015
INSS 135.637.023,01 100.690.761,45
FGTS 20.929.631,32 14.507.593,85
IRRF 2.476.497,52 1.173.723,92
COFINS/PIS/CSLL-Retidos/
Contribuição Sindical 5.978.933,76 2.747.359,63
COFINS 98.549.915,20 83.043.909,09
PASEP 21.177.756,21 17.810.087,93
ISS a Pagar 2.583.223,90 1.427.133,33
Obrigações Trabalhistas 4.458.085,55 3.697.073,14
IRPJ 772.080,41 602.812,62
CSLL 303.449,89 236.922,76
Contribuição Associativa 203.064,16 62.677,36
 293.069.660,93 226.000.055,08
o. Outras Obrigações: o. 1 - Acordo Cavo/Codesavi - Processo 137/05: 
Refere-se ao Acordo Cavo/Codesavi, relativo ao Instrumento de Confi s-
são de Dívida e Acordo para Pagamento junto a CAVO - Serviços e Meio 
Ambiente S. A, aditado respectivamente em 06/07 e 20/08/2005, em 
16/03/2007 e em 18/03/2008, consolidando todos os acordos fi rmados até a 
data, cujo valor para pagamento em 2017 é de R$ 11.923.835,78. o. 2 - Ou-
tras Contas: Trata-se de Outras Contas tais como, fretes R$ 472.837,58, 
pensão alimentícia R$ 42.338,83, seguro de vida R$ 74.816,31, acordos 
trabalhistas a pagar R$ 19.230,00, aluguéis R$ 221.167,80, empréstimo 
social R$ 1.811.230,22, conta de água R$ 461,79, convenio compras R$ 
47.073,29, Cooperativa Habitacional R$ 10.946,98, convênio odontológico 
R$ 264.748,53, vale transporte a distribuir R$ 137.361,83, convênio médico 
R$ 1.191.051,71, ticket alimentação a distribuir R$ 1.505.605,27 e Contri-
buição Senai R$ 111.180,97 perfazendo o valor total de R$ 5.910.051,11. 
Passivo não Circulante: p. Outras Obrigações: Refere-se ao Acordo 
Cavo/Codesavi descrito na nota o.1 cujo prazo de pagamento ultrapassa 
31/12/2017 totalizando o valor R$ 80.303.651,72, atualizado monetariamen-
te conforme termos do acordo. O Setor Jurídico da Codesavi elaborou minu-
cioso relatório argumentando sobre a prescrição desta dívida, que está na 
dependência de decisão, nos termos das normas de organização judiciária. 
O valor R$ 75.431,35 refere-se a bens de terceiros em poder da Codesavi, 
mencionado na nota k. q. Provisão para Contingências: q. 1 - Processos 
Trabalhistas: A expectativa de perda nos processos trabalhistas em anda-
mento em 31/12/2016 de acordo com relatório dos advogados que patroci-
nam as causas é de R$ 1.526.267,03 (2015 - R$ 331.331,22), e é reconhe-
cido contabilmente, quando a perda é considerada provável, e o respectivo 
pagamento somente é efetuado depois de esgotados todos os recursos 
legais de defesa, cabíveis a cada caso. No referido relatório a expectativa 
de causas possível é de R$ 5.652.070,51.q. 2 - Processos Tributários: 
A empresa especializada Trevisan e Monte Serrat Advogados Associados 
interpôs ação de natureza tributária na 1ª Vara Federal de São Vicente/SP, 
41ª Subseção Judiciária Federal de São Paulo, em face de quem de direito 
com objetivo de anular ou reduzir o valor do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, 
ISS e INSS, com uso dos institutos jurídicos da imunidade, isenção, não 
incidência, prescrição e/ou decadência a ser analisado a sua situação em 
cada caso concreto, com resultado favorável conforme Ação pelo procedi-
mento comum nº 0005199-63.2015.403.6141. q. 3 - Processos Cíveis: No 
relatório dos advogados da empresa que cuidam de ações cíveis consta 
como perda considerada possível em 31/12/2016 o valor R$ 402.684,83. 4. 
Capital Social: O Capital Social integralizado no valor de R$ 4.364.814,01 
está representado por 1.984.006 ações ordinárias, todas escriturais e com 
valor nominal de R$ 2,20 cada ação.


