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1 . Contexto operacional
As operações do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. (Banco) ou (Olé Consignado) são 
conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado 
financeiro, lideradas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Santander), controlado direta e 
indiretamente pelo Banco Santander, S.A. com sede na Espanha (Banco Santander Espanha). O 
Banco Santander é a instituição líder do Conglomerado Financeiro e Prudencial (Conglomerado 
Santander) perante o Banco Central do Brasil (Bacen). Os benefícios e custos correspondentes 
dos serviços prestados são absorvidos entre as mesmas e são realizados no curso normal dos 
negócios e em condições de comutatividade.
O Olé Consignado é uma Companhia de capital fechado autorizada pelo Bacen a operar na forma 
de Banco múltiplo, com as carteiras de investimento e de crédito, financiamento e investimento.

Estas demonstrações financeiras do Olé Consignado, foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, em conjunto às 
normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen e modelo do documento previsto no 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão.
A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da 
Administração, impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passivos 
contingentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o julgamento da 
Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, 
os montantes reais podem diferir dessas estimativas, sendo as principais: provisão para operações 
de crédito de liquidação duvidosa, realização dos créditos tributários e passivos contingentes.
As normas do Bacen não prevêem a apresentação de demonstrações consolidadas, não obstante o 
Banco Santander foi consultado e não fez objeção quanto a não apresentação das demonstrações 
financeiras consolidadas pela controladora.

A Diretoria do Olé Consignado autorizou a emissão destas demonstrações financeiras para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em reunião realizada no dia 17 de março de 2020.
3 Principais políticas contábeis
(a) Apuração do resultado
O regime contábil de apuração do resultado é o de competência e considera os rendimentos, 
encargos e variações monetárias ou cambiais, calculados a índices ou taxas oficiais, pro rata dia 
incidentes sobre ativos e passivos atualizados até a data do balanço.
(b) Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação 
do Banco.
(c) Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo
São demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, 
encargos e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorridos até a data do balanço, 
calculados pro rata dia e, quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao 
seu valor de mercado ou de realização. 
Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, 
respectivamente. Os títulos classificados como títulos para negociação, independentemente 
da sua data de vencimento, estão classificados integralmente no ativo circulante, conforme 
estabelecido pela Circular Bacen 3.068/2001.
(d) Caixa e equivalentes de caixa
Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem aos saldos de 
disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito 
a um insignificante risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior a noventa 
dias.  
(e) 
São demonstradas pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, 
encargos e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorridos até a data do balanço, 
calculados pro rata dia.

(f) Títulos e valores mobiliários
A carteira de títulos e valores mobiliários está demonstrada pelos seguintes critérios de registro 
e avaliação contábeis: 
I – títulos para negociação; 
II – títulos disponíveis para venda; e 
III – títulos mantidos até o vencimento. 
Na categoria títulos para negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e na categoria títulos mantidos 
até o vencimento, aqueles para os quais existe intenção e capacidade financeira do Banco de 
mantê-los em carteira até o vencimento. Na categoria títulos disponíveis para venda, estão 
registrados os títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas categorias I e III. Os 
títulos e valores mobiliários classificados nas categorias I e II estão demonstrados pelo valor 
de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados pro rata dia, 
ajustados ao valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização decorrente de 
tal ajuste em contrapartida: 
(1) da adequada conta de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do 
período, quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para 
negociação; e 
(2) da conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a 
títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis para venda. Os ajustes 
ao valor de mercado realizados na venda desses títulos são transferidos para o resultado do 
período. 
Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento estão 
demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
calculados pro rata dia.
As perdas de caráter permanente no valor de realização dos títulos e valores mobiliários 

Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Notas 
Explicativas

Ativo Circulante 4.961.562 4.549.402
Disponibilidades 4 22.824 13.387

4; 5 e 19.e 10.350 7.550
Aplicações no Mercado Aberto 10.350 7.550
Títulos e Valores Mobiliários 113 556
Carteira Própria 6 e 19.e 113 556
Operações de Crédito 4.473.599 4.118.384
Operações de Crédito - Setor Privado 7.a 4.708.763 4.342.559
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação 
Duvidosa) 7.e (235.164) (224.175)
Outros Créditos 411.482 362.539
Rendas a Receber 10.713 6.344
Créditos Tributários 8 100.322 96.020
Diversos 9 301.037 261.130
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) 7.e e 9 (590) (955)
Outros Valores e Bens 10 43.194 46.986
Despesas Antecipadas 43.194 46.986
Ativo Realizável a Longo Prazo 9.679.339 8.377.330
Títulos e Valores Mobiliários 6 31.806 31.496
Carteira Própria 31.806 31.496
Operações de Crédito 9.501.856 8.227.703
Operações de Crédito - Setor Privado 7.a 9.718.801 8.399.735
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação 
Duvidosa) 7.e (216.945) (172.032)
Outros Créditos 23.168 17.295
Créditos Tributários 8 18.491 13.272
Diversos 9 4.677 4.023
Outros Valores e Bens 10 122.509 100.836
Despesas Antecipadas 122.509 100.836
Permanente 56.734 48.257
Investimentos 17.268 13.515
Participações em Controladas - No País 11 17.251 13.498
Outros Investimentos 17 17
Imobilizado de Uso 12 6.056 7.535
Outras Imobilizações de Uso 15.814 15.634
(Depreciações Acumuladas) (9.758) (8.099)
Intangível 13 33.410 27.207
Outros Ativos Intangíveis 45.558 33.297
(Amortizações Acumuladas) (12.148) (6.090)
Total do Ativo 14.697.635 12.974.989

Notas  
Explicativas

Passivo Circulante 6.580.460 6.361.197
Depósitos 14.a 5.876.455 5.769.002
Depósitos Interfinanceiros 5.867.810 5.758.918
Depósitos a Prazo 8.645 10.084

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos - 343
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de 
Crédito e Similares - 343
Outras Obrigações 704.005 591.852
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 6.109 4.274
Sociais e Estatutárias 18 132.782 89.400
Fiscais e Previdenciárias 15 331.983 326.322
Diversas 16 233.131 171.856

Passivo Exigível a Longo Prazo 6.573.379 5.455.273
Depósitos 14.a 6.544.682 5.432.577
Depósitos Interfinanceiros 6.544.682 5.418.368
Depósitos a Prazo - 14.209
Outras Obrigações 28.697 22.696
Diversas 16 28.697 22.696

Patrimônio Líquido 18 1.543.796 1.158.519
Capital Social:

De Domiciliados no País 520.000 520.000
Reserva de Capital 250.000 250.000
Reservas de Lucros 773.797 388.521
Ajustes de Avaliação Patrimonial (1) (2)

Total do Passivo 14.697.635 12.974.989

Notas  
Explicativas

Receitas da Intermediação Financeira 1.612.483 3.105.640 2.828.936
Operações de Crédito 1.611.575 3.103.732 2.825.076
Resultado de Operações com Títulos e 
Valores Mobiliários 20 908 1.908 3.515
Resultado das Aplicações Compulsórias - - 345
Despesas da Intermediação Financeira (752.177) (1.443.394) (1.360.435)
Operações de Captação no Mercado 14.b (525.613) (1.034.684) (1.024.287)
Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa 7.e (226.564) (408.710) (336.148)
Resultado Bruto da Intermediação 
Financeira 860.306 1.662.246 1.468.501
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (454.074) (835.597) (821.723)
Receitas de Prestação de Serviços 21 6.467 10.399 5.017
Rendas de Tarifas Bancárias 21 1.018 2.420 2.686
Despesas de Pessoal 22 (25.169) (48.579) (46.375)
Despesas Administrativas 23 (217.174) (403.850) (337.882)
Despesas Tributárias 24 (50.601) (97.024) (84.939)
Resultado de Participações em Controladas 11 1.130 3.753 5.666
Outras Receitas Operacionais 25 80.346 159.849 94.987
Outras Despesas Operacionais 26 (250.091) (462.565) (460.883)
Resultado Operacional 406.232 826.649 646.778
Resultado não Operacional 1 41 (154)
Receitas (Despesas) não Operacionais 1 41 (154)
Resultado antes da Tributação sobre o 
Lucro e Participações 406.233 826.690 646.624
Imposto de Renda e Contribuição Social 27 (142.204) (307.656) (292.632)
Provisão para Imposto de Renda (98.960) (196.791) (171.803)
Provisão para Contribuição Social (61.640) (120.386) (144.268)
Ativo Fiscal Diferido 18.396 9.521 23.439
Participações no Lucro
Participações no Resultado (4.512) (8.758) (7.674)
Lucro Líquido do semestre/exercício 259.517 510.276 346.318
Nº de Ações (Mil) 18.a 435.599 435.599 435.599
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações - (em R$) 595,77 1.171,43 795,04
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Notas  
Explicativas

Atividades Operacionais
Lucro Líquido do semestre/exercício 259.517 510.276 346.318
Ajustes ao Lucro Líquido 243.310 455.965 414.337
Provisão Para Créditos de Liquidação 
Duvidosa 7.e 226.564 408.710 336.148
Provisão Para Processos Judiciais e Admi-
nistrativos e Obrigações Legais 17.c 26.445 38.868 33.583
Créditos Tributários e Passivos Fiscais 
Diferidos 8.a (18.396) (9.521) (23.439)
Resultado de Participações em Controladas 11 (1.130) (3.753) (5.666)
Depreciações e Amortizações 23 4.528 8.541 5.266
Outras Provisões 5.299 13.120 68.445
Variações em Ativos e Passivos (465.560) (858.491) (776.950)
Redução (Aumento) em Títulos e Valores 
Mobiliários (458) 133 71.375
Redução (Aumento) em Operações de 
Crédito (984.420) (2.038.078) (2.904.586)
Redução (Aumento) em Relações Inter-
financeiras - - 16.546
Redução (Aumento) em Outros Créditos (59.581) (58.417) (27.910)
Redução (Aumento) em Outros Valores 
e Bens (10.468) (17.881) 13.396
Aumento (Redução) em Depósitos 381.617 1.219.558 1.866.143
Aumento (Redução) em Recursos de 
Aceites e Emissões de Títulos - (343) 22
Aumento (Redução) em Outras Obrigações 317.541 450.110 446.105
Impostos Pagos (109.791) (413.573) (258.041)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) nas 
Atividades Operacionais 37.267 107.750 (16.295)
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado de Uso (324) (486) (3.885)
Aplicações no Intangível (8.208) (13.824) (14.786)
Alienação de Imobilizado de Uso 33 34 (8)
Baixa de Intangível 995 1.014 (1.086)
Dividendos Recebidos - - 8.208
Caixa Líquido Originado (Aplicado) nas 
Atividades de Investimento (7.504) (13.262) (11.557)
Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos 18.b - (82.251) (34.864)
Cancelamento de Aumento de Capital 18.a - - (72.000)
Aumento de Capital 18.a - - 120.000
Caixa Líquido Originado (Aplicado) nas 
Atividades de Financiamento - (82.251) 13.136
Aumento (Redução) de Caixa e
Equivalente de Caixa 29.763 12.237 (14.716)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do 
Semestre/Exercício 4 3.411 20.937 35.653
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do 
Semestre/Exercício 4 33.174 33.174 20.937

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

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à 
apreciação de V.Sas., o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do Banco 
Olé Bonsucesso Consignado S.A. (Banco Olé), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas. 
Patrimônio Líquido e Resultado: Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido atingiu o 
montante de R$1.543.796 (31/12/2018 - R$1.158.519). O lucro líquido apresentado no exercício 
de 2019 foi de R$510.276, (31/12/2018 – R$346.318).
Ativos e Passivos: Em 31 de dezembro de 2019, os ativos totais atingiram o valor de 
R$14.697.635 (31/12/2018 - R$12.974.989). Desse montante, destacamos o valor de 
R$14.504.927 (31/12/2018- R$12.805.546) representados por operações de crédito e outros 
créditos com características de concessão de crédito.
Em 31 de dezembro de 2019 as captações de recursos estão representadas principalmente por 
depósitos interfinanceiros no montante de R$12.412.492 (31/12/2018- R$11.177.286).
Eventos Societários: Em 19 de dezembro de 2019, foi aprovado pagamento de Dividendos 

Intercalares, no valor de R$125 milhões, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada até o dia 30 de abril de 2020. Estes Dividendos Intercalares, foram pagos em 
03 de janeiro de 2020 e serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem 
distribuídos referentes ao exercício de 2019.
Em 20 de dezembro de 2019, o Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Santander) foi a público, 
através de comunicado de Fato Relevante, informando que o Banco Santander chegou a um 
acordo com os acionistas da Bosan Participações S.A.(Bosan) para aquisição pelo Banco 
Santander, da totalidade das ações de emissão da Bosan, cujo ativo são ações representando 
40% do capital social do Banco Olé, pelo valor total de R$1,6 bilhões, a ser pago na data de 
fechamento da Operação. 
Em 30 de janeiro de 2020, o Banco Santander (Brasil) S.A. e os acionistas da Bosan Participações 
S.A.  celebraram os instrumentos definitivos e realizaram os atos de fechamento referentes à 
compra e venda da totalidade das ações de emissão da Bosan, mediante a transferência das ações 

da Bosan ao Banco Santander e o pagamento aos vendedores do preço acordado.  
Em 23 de outubro de 2019, foi deliberado em Assembleia Geral de Acionistas da Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Aymoré), a redução de seu capital social mediante 
cancelamento de ações e  entrega da participação acionária no Banco Olé ao seu controlador 
Banco Santander (Brasil) S.A., representada por 261.359 ações representativas de 60% do 
capital social do Banco Olé. Esta redução de capital na Aymoré esteve sujeita ao prazo de 60 
dias em que não houve oposição de credores e homologação pelo Banco Central do Brasil. 
Desta forma, a partir de 23 de dezembro de 2019 o Banco Santander (Brasil) S.A. passou a ser 
controlador direto do Banco Olé.
Como resultado do Fechamento o Banco Santander passou a ser, direta e indiretamente, titular 
da totalidade das ações de emissão do Banco Olé.

Belo Horizonte, 17 de março de 2020.
A Diretoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Balanços Patrimoniais
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração dos Resultados
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 
(Anteriormente denominado Banco Bonsucesso Consignado S.A.)

Reservas 
de lucros

Ajustes de  
Avaliação  

Patrimonial

 
Notas  

Explicativas
Capital 

 social

Aumento 
de  

Capital
(Capital a 
Realizar)

Reservas 
de capital

Reserva  
legal

Reserva para  
Equalização  

de Dividendos Próprios
Lucros   

Acumulados Total
400.000 120.000 (48.000) 250.000 8.208 116.245 (15) - 846.438

Aumento de Capital 18.a 120.000 - - - - - - - 120.000
Cancelamento do Aumento de Capital 18.a - (120.000) 48.000 - - - - - (72.000)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários - - - - - - 13 - 13
Lucro Líquido - - - - - - - 346.318 346.318
Destinações:
Reserva Legal 18.c - - - - 17.316 - - (17.316) -
Dividendos Propostos 18.c - - - - - - - (82.250) (82.250)
Reserva para Equalização de  Dividendos 18.c  - - -  - - 246.752  - (246.752) -

(2)
Mutações do Exercício 13

520.000 - - 250.000 25.524 362.997 (2) - 1.158.519
Ajustes  de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários - - - - - - 1 - 1
Lucro Líquido - - - - - - - 510.276 510.276
Destinações:
Reserva Legal 18.c - - - - 25.513 - - (25.513) -
Dividendos Propostos 18.b - - - - - - - (125.000) (125.000)
Reserva para Equalização de  Dividendos 18.c - - - - - 359.763 - (359.763) -

(1)
Mutações do Exercício 1

Reservas 
de lucros

Ajustes de  
Avaliação  

Patrimonial

Notas  
Explicativas

Capital 
 social

Reserva  
de  

Capital
Reserva  

legal

Reserva para 
Equaliza

ção de  
Dividendos Próprios

Lucros   
Acumulados Total

520.000 250.000 38.062 601.218 (4) - 1.409.276
Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários - - - - 3 - 3
Lucro Líquido - - - - - 259.517 259.517
Destinações: -
Reserva Legal 18.c - - 12.975 - - (12.975) -
Dividendos Propostos 18.b - - - - - (125.000) (125.000)
Reserva para Equalização de Dividendos 18.c  -  - - 121.542  - (121.542) - 

520.000 250.000 51.037 722.760 (1) - 1.543.796
Mutações do Semestre - - 12.975 121.542 3 - 134.520

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

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003262113330217.
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Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 
(Anteriormente denominado Banco Bonsucesso Consignado S.A.)

classificados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento 
são reconhecidas no resultado do período.
(g) Carteira de créditos e provisão para perdas
A carteira de crédito inclui as operações de empréstimo consignado e de cartão de crédito 
consignado e outros créditos com características de concessão de crédito. É demonstrada pelo 
seu valor presente, considerando os indexadores, taxa de juros e encargos pactuados, calculados 
pro rata dia até a data do balanço. Para operações vencidas a partir de 60 dias, o reconhecimento 
em receitas só ocorrerá quando do seu efetivo recebimento. 
O Banco efetua a baixa de créditos para prejuízo quando estes apresentam atraso superior a 360 
dias. No caso de operações de crédito de longo prazo (acima de 3 anos) são baixadas quando 
completam 540 dias de atraso. A operação de crédito baixada para prejuízo é registrada em conta 
de compensação pelo prazo mínimo de 5 anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos 
para cobrança.
As cessões de crédito sem retenção de riscos resultam na baixa dos ativos financeiros objeto 
da operação, que passam a ser mantidos em conta de compensação. O resultado da cessão é 
reconhecido integralmente, quando de sua realização.
A partir de janeiro de 2012, conforme determinado pela Resolução CMN 3.533/2008 e 
Resolução CMN 3.895/2010, todas as cessões de crédito com retenção de riscos passam a ter 
seus resultados reconhecidos pelos prazos remanescentes das operações, e os ativos financeiros 
objetos da cessão permanecem registrados como operações de crédito e o valor recebido como 
obrigações por operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.  
O Banco não realizou operação de cessão de crédito com retenção de riscos.
Os prêmios ou descontos em operações de aquisição de ativos financeiros referem-se à 
diferença entre o valor efetivamente pago e o valor original contratado atualizado, que estão 
sendo apresentados, para fins da elaboração dessas demonstrações financeiras, líquidos na linha 
“Operações de Crédito”. O prêmio é apropriado ao resultado em função do prazo remanescente 
da operação e o desconto é apropriado com fluxo de recebimento, classificados na linha de 
“Receitas da Intermediação Financeira – Operações de Crédito”.
As provisões para operações de crédito são fundamentadas nas análises das operações de crédito 
em aberto (vencidas e vincendas), na experiência passada e riscos específicos das carteiras e 
na política de avaliação de risco da Administração na constituição das provisões, conforme 
estabelecido pela Resolução CMN 2.682/1999.
(h) Despesas antecipadas
São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos benefícios 
ou prestação de serviços ocorrerão em exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de 
acordo com a vigência dos respectivos contratos. 
h.1) Comissões pagas a correspondentes bancários
Considerando-se os requisitos da Resolução CMN 4.294 e da Circular Bacen 3.693 de dezembro 
de 2013, a partir de janeiro de 2015 as comissões pagas aos agentes intermediadores da 
originação de novas operações de crédito ficam limitadas aos percentuais máximos de (i) 6% 
do valor da nova operação originada  e  (ii) 3% do valor da operação objeto de portabilidade.
As referidas comissões são integralmente reconhecidas como despesa quando incorridas.
(i) Permanente
Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito à avaliação do valor recuperável 
em períodos anuais ou em maior frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a 
possibilidade de perda dos seus valores e sua avaliação considera os seguintes aspectos:
i.1) Investimentos 
Os ajustes dos investimentos em sociedades controladas são apurados pelo método de 
equivalência patrimonial e registrados em resultado de participações em controladas. Os outros 
investimentos estão avaliados ao custo, reduzidos ao valor recuperável, quando aplicável.
i.2)  Imobilizado de uso 
A depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: 
instalações, móveis, equipamentos de uso e sistema de segurança e comunicações – (10%) e 
sistema de processamento de dados - (20%).
i.3)  Intangível 
Os gastos com desenvolvimento de logiciais que atendem aos termos da Resolução CMN 
4.534/2016 são reconhecidos como intangível e amortizados pelo prazo de vida útil esperado 
de no máximo de 5 anos.
(j) Captações, emissões e outros passivos
Os instrumentos de captação de recursos são reconhecidos inicialmente ao seu valor justo, 
considerado basicamente como sendo o preço de transação. São posteriormente mensurados 
ao custo amortizado (competência) com as despesas inerentes reconhecidas como um custo 
financeiro (Nota 15.b).
(k) Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
O Banco é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e 
cível, decorrentes do curso normal de suas atividades.
As provisões incluem as obrigações legais, processos judiciais e administrativos relacionados 
a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou 
constitucionalidade, que independentemente da avaliação acerca da probabilidade de  perda, têm 
os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras.
As provisões são reavaliadas ao final de cada período de reporte para refletir a melhor estimativa 
corrente e podem ser total ou parcialmente revertidas, reduzidas ou complementadas quando 
deixam de ser prováveis as saídas de recursos e obrigações pertinentes ao processo, incluindo a 
decadência dos prazos legais, o trânsito em julgado dos processos, dentre outros.  
As provisões judiciais e administrativas são constituídas quando o risco de perda da ação judicial 
ou administrativa for avaliado como provável e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança, com base na natureza, complexidade, e histórico das ações e na opinião dos 
assessores jurídicos internos e externos e com as melhores informações disponíveis. Para os 
processos cujo risco de perda é possível, as provisões não são constituídas e as informações são 
divulgadas nas notas explicativas (Nota 18.g) e para os processos cujo risco de perda é remota 
não é efetuada qualquer divulgação.
Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho 
como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxito provável, quando existentes, são 
apenas divulgados nas demonstrações financeiras.

O PIS (0,65%) e a Cofins (4,00%) são calculados sobre as receitas da atividade ou objeto 
principal da pessoa jurídica. Para as instituições financeiras é permitida a dedução das despesas 
de captação na determinação da base de cálculo. As despesas de PIS e Cofins são registradas em 
despesas tributárias.
(m) Imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e Contribuição social sobre o lucro líquido 
(CSLL)
O encargo do IRPJ é calculado à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados 
sobre o lucro, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é calculada 
pela alíquota de 15% (2018: 20%), incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes 
determinados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL, para os bancos de qualquer espécie, foi 
elevada de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de março de 2020, nos termos do artigo 32 
da Emenda Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019.
Os créditos tributários são calculados, basicamente, sobre as diferenças temporárias entre o 
resultado contábil e o fiscal e ajustes ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários. O 
reconhecimento dos créditos tributários é efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período em que 
se estima a realização do ativo e, portanto, com relação ao aumento de alíquota de CSLL que terá 
início em 01 de março de 2020, os saldos de créditos tributários em 31 de dezembro de 2019 já 
contemplam os efeitos decorrentes do aumento da alíquota.  
De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os créditos tributários são registrados na 
medida em que se considera provável sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis 
futuros. A expectativa de realização dos créditos tributários, conforme demonstrada na Nota 9.b, 
está baseada em projeções de resultados futuros e fundamentada em estudo técnico.
(n) Redução ao valor recuperável de ativos
Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados ao final de cada período de reporte, 
com o objetivo de identificar evidências de desvalorização em seu valor contábil. Se houver 
alguma indicação, a companhia deve estimar o valor recuperável do ativo e tal perda deve ser 
reconhecida imediatamente na demonstração do resultado. O valor recuperável de um ativo é 
definido como o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor 
em uso.  Na avaliação da Administração não houve indícios de perda por impairment em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018.
(o) Participações no lucro 
É definida em convenção coletiva e também pelo cumprimento do Plano de Metas, sendo 
provisionada com base em percentual sobre o resultado e/ou metas; ajustada ao final do ano após 
apuração do resultado do exercício e avaliação do cumprimento das metas.

 Caixa e equivalentes de caixa

Disponibilidades 22.824 13.387 22.352
10.350 7.550 13.301

Aplicações no Mercado Aberto 10.350 7.550 13.301
33.174 20.937 35.653

 

Aplicações no Mercado Aberto Até 3 Meses Total Total
Posição Bancada 10.350 10.350 7.550
Letras do Tesouro Nacional - LTN 10.350 10.350 7.550

10.350 10.350 7.550

 Títulos e valores mobiliários
(a) Resumo da carteira por categorias

Títulos Disponíveis para Venda

Valor do 
Custo 

Amortizado

Ajuste ao Valor de 

no Patrimônio 
Líquido

Valor 
Contábil

Valor 
Contábil

Letras Financeiras do Tesouro 
– LFT 31.808 (2) 31.806 31.496
Título de Capitalização 113 - 113 556
Total 31.921 (2) 31.919 32.052

(b) Abertura por vencimento

De 3 a 12 
Meses

De 1  a 3 
Anos Total Total

Títulos Disponíveis para Venda   
Letras Financeiras do Tesouro – LFT - 31.806 31.806 31.496
Título de Capitalização 113 - 113 556
Total 113 31.806 31.919 32.052
Foram avaliados a mercado com base nas tabelas de referência do mercado secundário da 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). 
O Banco não contratou operações com derivativos financeiros durante os períodos de 1 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2019 e de 2018.

(a) Carteira de créditos e outros créditos
O saldo de operações de crédito é composto, principalmente, por operações de crédito 
consignado a funcionários públicos e pensionistas vinculado ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e outros entes.  Composição da carteira de créditos:

Operações de Crédito 14.427.564 12.742.294
Empréstimos e Títulos Descontados (1) 14.427.564 12.742.294
Outros Créditos(2) 77.363 63.252
Total 14.504.927 12.805.546
Circulante 4.786.126 4.405.811
Longo Prazo 9.718.801 8.399.735
(1) A carteira de operações de crédito está apresentada pelo valor líquido de prêmios e descontos 
nas aquisições de carteiras de outras instituições financeiras. 
(2) O saldo de outros créditos refere-se a operações de compras à vista ou parcelada com cartão 
de crédito consignado (Nota 9).

Durante o exercício de 2019, não foram adquiridas carteiras de créditos sem retenção de riscos e 
benefícios. (2018 - R$1.248.732 do Banco Pan).
(c) Carteira de créditos por vencimento

Vencidas 231.943 227.489
A Vencer:
 Até 3 Meses 1.936.758 1.839.333
 De 3 a 12 Meses 2.849.368 2.566.478
 Acima de 12 Meses 9.486.858 8.172.246
Total 14.504.927 12.805.546

(d) Carteira de créditos e da provisão para créditos de liquidação duvidosa distribuída 
pelos correspondentes níveis de risco

Carteira de Créditos Provisão

Nível de Risco

% Provisão 
Mínima 

Requerida
Curso 

Normal
Curso 

Anormal(1) Total
Total 

Requerida
A 0,5% 12.897.155 - 12.897.155 64.486
B 1% 272.391 293.519 565.910 5.659
C 3% 171.786 214.357 386.143 11.584
D 10% 29.319 167.719 197.038 19.704
E 30% 5.560 78.913 84.473 25.342
F 50% 3.165 61.414 64.579 32.290
G 70% 2.729 50.588 53.317 37.322
H 100% 17.320 238.992 256.312 256.312
Total 13.399.425 1.105.502 14.504.927 452.699

Carteira de Créditos Provisão

Nível de Risco

% Provisão 
Mínima 

Requerida
Curso 

Normal
Curso 

Anormal(1) Total
Total 

Requerida
A 0,5% 11.341.888 - 11.341.888 56.709
B 1% 279.322 241.637 520.959 5.210
C 3% 182.234 189.073 371.307 11.139
D 10% 19.077 142.484 161.561 16.156
E 30% 3.639 80.287 83.926 25.178
F 50% 1.328 58.466 59.794 29.897
G 70% 1.368 42.759 44.127 30.889
H 100% 6.014 215.970 221.984 221.984
Total 11.834.870 970.676 12.805.546 397.162
(1) Inclui parcelas vincendas e vencidas. 

(e) Movimentação da provisão para créditos e outros créditos de liquidação duvidosa

Saldo Inicial 397.162 292.677
Constituições Líquidas das Reversões 408.710 336.148
Baixas de Créditos para Prejuízo (353.173) (231.663)
Saldo Final 452.699 397.162
Circulante 235.754 225.130
Longo Prazo 216.945 172.032
Créditos Recuperados(1) 57.542 31.756
(1) Registrados como receita da intermediação financeira na rubrica de operações de crédito. 

(f) Créditos renegociados

Créditos Renegociados 52.220 38.157 
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 18.964 9.895
Percentual de Cobertura sobre a Carteira de Renegociação 36,3% 25,9%
(g) Concentração de crédito

Carteira de Crédito Risco % Risco % 
Maior Devedor 248 0,00% 223 0,00%
10 Maiores 2.285 0,02% 2.049 0,02%
20 Maiores 4.402 0,03% 3.907 0,03%
50 Maiores 10.544 0,07% 9.124 0,07%
100 Maiores 19.874 0,14% 16.854 0,13%

 Créditos tributários
(a) Natureza e origem dos créditos tributários

Saldo em 
Constituição Realização

Saldo em 

Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa 88.590 158.183 (156.527) 90.246
Provisão para Processos Judiciais e 
Administrativos - Ações Cíveis 16.293 16.992 (11.425) 21.860
Provisão para Riscos Fiscais e Obrigações 
Legais 11 15 - 26
Provisão para Processos Judiciais e 
Administrativos - Ações Trabalhistas 285 1.031 (89) 1.227
Participações no Lucro, Bônus e 
Gratificações de Pessoal 4.112 5.389 (4.048) 5.453
Ajuste ao Valor de Mercado dos Títulos 
Disponíveis para Venda 1 7 (7) 1
Total dos Créditos Tributários 109.292 181.617 (172.096) 118.813
Circulante 96.020 100.322
Longo Prazo 13.272 18.491
O Banco Olé não possui créditos tributários não ativados. 
O registro contábil dos créditos tributários nas demonstrações contábeis do Olé Consignado 
foi efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período previsto de sua realização e está baseado na 
projeção de resultados futuros e em estudo técnico preparado nos termos da Resolução CMN 
3.059/2002, com as alterações da Resolução CMN 4.441/2015. 

(b) Expectativa de realização dos créditos tributários

Diferenças Temporárias
Ano  IRPJ CSLL Total
2020 56.747 43.575 100.322
2021 2.578 2.045 4.623
2022 2.578 2.045 4.623
2023 2.578 2.045 4.623
2024 a 2026 2.577 2.045 4.622
Total 67.058 51.755 118.813

Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, fiscais e societários, a 
expectativa da realização dos créditos tributários não deve ser tomada como indicativo do valor 
dos resultados futuros. 
(c) Valor presente dos créditos tributários
O valor presente dos créditos tributários registrados é de R$112.142 (31/12/2018– R$101.592), 
calculados de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias e a taxa média 
de captação, projetada para os períodos correspondentes.

 Outros créditos – diversos

Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.a) (1) 77.363 63.252
Devedores por Depósitos em Garantia 4.677 4.167
   Para Interposição de Recursos Cíveis (Nota 18.c) 4.412 4.023
   Para Interposição de Recursos Trabalhistas (Nota 18.c) 265 144
Impostos e Contribuições a Compensar 107.955 104.764
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 20.e )(4) 6.098 7.392
Adiantamento de comissões 14.657 -
Valores a Receber de Convênios (2) 39.966 52.106
Antecipação para Portabilidade (3) 50.559 32.118
Diversos 4.439 1.354
Subtotal 305.714 265.153
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (590) (955)
Total 305.124 264.198
Circulante 300.447 260.175
Longo Prazo 4.677 4.023
(1) Saldo refere-se a operações de compras com cartão de crédito consignado, à vista e 
parceladas pelos lojistas.
(2) Refere-se a valores descontados em folha dos servidores, clientes de empréstimo consignado, 
e pendentes de serem repassados ao Banco pelos órgãos conveniados no montante de R$116.075 
(31/12/2018 – R$170.682). Os repasses em atraso vêm sendo negociados pelo Banco, tendo 
sido constituída provisão para perdas tomando por base o número de dias pendentes de repasse, 
seguindo critério de classificação de risco definido pela Resolução CMN 2.682/1999, no 
montante de R$76.109 (31/12/2018– R$118.576).
(3) Refere-se a valores destinados à liquidação de contratos de crédito consignado adquiridos 
de outras instituições financeiras pelo Olé Consignado, conforme previsto na Resolução CMN 
4.292/2013 e Carta-Circular Bacen 3.650/2014.
(4) Inclui o valor de R$5.960 (31/12/2018– R$6.845) referentes a valores a receber de ações 
judiciais de responsabilidade de ex-controladores do Grupo BS2 S.A (Nota 17.d).

 Outros valores e bens
Despesas antecipadas
Ressarcimento de custo de operação - Portabilidade 157.761 135.197
Comissões diferidas – Circ. BC 3.693/2013 - 6.263
Outras 7.942 6.416
Total 165.703 147.822
Circulante 43.194 46.986
Longo Prazo 122.509 100.836
Destaca-se que as comissões originadas, a partir de 2015, estão em conformidade com os 
requisitos  da Resolução CMN 4.294/2014 e Circular Bacen 3.738/2014. O reconhecimento 
das despesas de comissões por originação de negócios,  pagas dentro dos limites da citada 
regulamentação, é realizado de imediato contra resultado (Nota 3.h). O saldo de comissões por 
originação que vinha sendo alocado ao resultado no prazo máximo de 36 meses, dentro dos 
critérios da regulamentação citada, zerou em dezembro/2019.

11 Participações em controladas 

Quantidade de Cotas Possuídas (Mil)
Controladas Atividade Cotas Participação
Crediperto Promotora de Vendas 
e Cobrança Ltda. (Anteriormente 
denominada BPV Promotora de 
Vendas e Cobrança Ltda.) Promotora de Vendas 6.950 99,99%

OLÉ Tecnologia Ltda.
Serviços de Tecnologia da 

Informação 450 99,99%

Patrimônio 
Líquido 

Ajustado 
Lucro 

Líquido 
Valor dos 

 Investimentos

Resultado da 
Equivalência 
Patrimonial

Controladas
Crediperto Promotora 
de Vendas e Cobrança 
Ltda. (Anteriormente 
denominada BPV 
Promotora de Vendas 
e Cobrança Ltda.) (1) 11.756 2.050 11.756 9.706 2.050 2.464
OLÉ Tecnologia 
Ltda. (1) 5.495 1.703 5.495 3.792 1.703 3.202
Total 17.251 3.753 17.251 13.498 3.753 5.666
(1) Em reunião de sócios realizada em 05 de dezembro de 2019 foi deliberado sobre a proposta de 
destinação dos resultados de 2018, quando decidiu-se por destinar os resultados do exercício de 
2018 à constituição de reserva para equalização de dividendos e não distribuição de dividendos.
12 Imobilizado de uso

Outras imobilizações de uso Custo Depreciação Residual Residual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 4.501 (2.879) 1.622 1.632
Sistema de Processamento de Dados 10.792 (6.603) 4.189 5.605
Sistema de Comunicação 441 (213) 228 280
Sistema de Segurança 80 (63) 17 18
Total 15.814 (9.758) 6.056 7.535

13 Intangível

CustoAmortização Líquido Líquido
Outros ativos intangíveis
Desenvolvimento de Logiciais 45.558 (12.148) 33.410 27.207
Total 45.558 (12.148) 33.410 27.207

 Captação de recursos 
(a) Depósitos

Até 3  
Meses

De 3 a 12 
Meses

Acima de 
12 Meses Total Total

Depósitos Interfinanceiros 1.362.282 4.505.528 6.544.682 12.412.492 11.177.286
Depósitos a Prazo (1) 2.447 6.198 - 8.655 24.293
Total 1.364.729 4.511.726 6.544.682 12.421.137 11.201.579

Circulante 5.876.455 5.769.002
Longo Prazo 6.544.682 5.432.577
(1) Consideram os vencimentos estabelecidos nas respectivas aplicações, existindo a 
possibilidade de saque imediato, de forma antecipada ao seu vencimento.
(b) Despesas de captação no mercado 

Depósitos a Prazo 885 2.743
Depósitos Interfinanceiros 1.033.729 1.021.456
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 70 88
Total 1.034.684 1.024.287

 Fiscais e previdenciárias

Impostos e Contribuições a Recolher 11.083 10.251
Provisão para Impostos e Contribuições sobre o Lucro 320.900 316.071
Total Circulante 331.983 326.322

  

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003262113330218.
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Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 
(Anteriormente denominado Banco Bonsucesso Consignado S.A.)

 

Provisão para Processos Judiciais e Administrativos – Fiscais, 
Trabalhistas e Cíveis (Nota 17.b) 52.455 41.473
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos – Cíveis e 
trabalhistas de Ex-Controlador – Grupo BS2 S.A (Nota 17.d) 5.751 6.845
Provisão para Pagamentos a Efetuar
   Despesa de Pessoal 9.486 9.540
   Contas a pagar 23.579 17.373
   Outros Pagamentos 15.985 12.609
Comissões a pagar 35.320 18.441
Valores a Repassar - Bandeira Cartão 58.275 45.030
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (Nota 20.e) 8.370 591
Prestações Recebidas e Pendentes de Baixa 44.650 35.443
Outros 7.957 7.207
Total 261.828 194.552

Circulante 233.131 171.856
Longo Prazo 28.697 22.696

 Provisões, passivos contingentes, ativos contingentes e obrigações legais  
(a) Ativos contingentes
No Olé Consignado, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foram reconhecidos contabilmente 
ativos contingentes (Nota 3.k).
(b) Saldos patrimoniais das provisões para processos judiciais e administrativos e 
obrigações legais por natureza 

52.395 41.445
Ações Trabalhistas 2.737 712
Ações Cíveis 49.658 40.733
Total 52.455 41.473

(c) Movimentação das provisões para processos judiciais e administrativos e obrigações 
legais

Fiscais Trabalhistas Cíveis Fiscais Trabalhistas Cíveis
Saldo Inicial 28 712 40.733 9 1.118 27.006
Constituição Líquida de 
Reversão (Notas 25 e 26) 30 2.248 36.588 19 99 33.465
Atualização Monetária 2 - - - - -
Baixas por Pagamento - (223) (28.562) - (505) (19.738)
Outros - - 899 - - -
Saldo Final 60 2.737 49.658 28 712 40.733
Depósitos em Garantia  
   Outros Créditos (Nota 9)(1) - 265 4.417 - 144 4.023
Total dos Depósitos em Garantia 265 4.417 - 144 4.023
(1) Referem-se aos valores de depósitos em garantias, limitados ao valor da provisão de 
contingência e não contemplam os depósitos em garantia relativos às contingências possíveis e/
ou remotas e depósitos recursais.
(d) 
Nos termos do acordo operacional firmado com o ex-controlador (Bonsucesso,atual banco BS2 
S.A), o Banco Olé Consignado receberá reembolsos para liquidar parte das provisões relacionadas 
a ações em contratos de operações de crédito adquiridos do ex-controlador. De acordo com os 
critérios definidos no CPC nº 25, com observância da Resolução CMN 3.823/2009, em 31 de 
dezembro de 2019 foi reconhecida a provisão para contingência em contrapartida ao reembolso 
esperado pelo ex-controlador  na rubrica valores a receber de sociedades ligadas no valor de 
R$5.751 (31/12/2018– R$6.845).
(e) Processos judiciais e administrativos de natureza trabalhistas
São ações movidas por ex-empregados do Banco Olé Consignado, bem como de ex-empregados 
de correspondentes bancários e/ou prestadores de serviços, pleiteando direitos trabalhistas que 
entendem devidos, em especial ao pagamento de “horas extras” e outros direitos trabalhistas, 
como eventual vínculo empregatício.
Para ações desta natureza, as provisões são registradas de acordo com avaliação individual 
realizada, sendo as provisões constituídas com base no risco provável de perda, na lei e na 
jurisprudência e de acordo com a avaliação de perda efetuada pelos assessores jurídicos.
(f) Processos judiciais e administrativos de natureza cível
Estas provisões são, em geral, decorrentes de ações judiciais de indenização por perdas e danos, 
que versam sobre contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Para 
ações cíveis consideradas comuns e semelhantes em natureza, as provisões são registradas 
com base na média histórica dos processos encerrados. As ações que não se enquadram ao 
critério anterior são classificadas como risco provável de perda, mas a valoração é realizada 
pelos advogados da empresa, em análise baseada na lei e jurisprudências adequadas, a fim de 
identificar o real risco de prejuízo ao final da ação.
(g) 
possível
São processos judiciais e administrativos de natureza fiscal, trabalhista e cível classificados, com 
base na opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda possível, não sendo provisionados. 
Em 31 de dezembro de 2019, o montante de ações de natureza cível classificado como perda 
possível totalizaram R$12.839 (31/12/2018 – R$2.193) e de natureza trabalhista totalizaram 
de R$2.251 (31/12/2018). Nesta mesma data o Banco não possui ações de natureza fiscal 
classificado como de perda possível.

 Patrimônio líquido
(a) Capital social 
O capital social em 31 de dezembro de 2019 é de R$520.000 (31/12/2018– R$520.000) 
representado por 435.599 mil (31/12/2018– 435.599 mil) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, todas de domiciliados no país.
Em AGE de 9 de fevereiro de 2018,  os acionistas representando a totalidade do capital social, 
aprovaram o aumento de capital social do Banco no valor de R$120.000, passando dos atuais 
R$400.000 para R$520.000, mediante a emissão de 57.089.392 (cinquenta e sete milhões, 
oitenta e nove mil, trezentos e noventa e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas na data da AGE na proporção de 
suas respectivas participações no capital social. A AGE de 9 de fevereiro de 2018, que deliberou 
pelo aumento de capital, foi homologado pelo Bacen em despacho de 15 de março de 2018.
(b) Dividendos 
Estatutariamente, estão assegurados aos acionistas dividendos mínimos de 25% do lucro líquido 
de cada exercício, ajustado de acordo com a legislação.
Os dividendos foram calculados e pagos de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
Antes da Assembleia Anual dos Acionistas, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre 
a declaração e pagamentos de dividendos sobre os lucros auferidos, com base em: (i) balanços 
patrimoniais ou reservas de lucros existentes no último balanço patrimonial ou (ii) balanços 
patrimoniais emitidos em períodos inferiores a seis meses, desde que o total de dividendos 
pagos em cada semestre do exercício social não exceda o valor das reservas de capital. Esses 
dividendos são imputados integralmente ao dividendo obrigatório.
Em 03 de Janeiro de 2020, foi realizado o pagamento de Dividendos Intercalares, no valor 
de R$125.000, os quais foram aprovados ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada até o dia 30 de abril de 2020 em Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada em 19 de dezembro de 2019.  Estes Dividendos Intercalares, conforme restou 
consignado, serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos 
referentes ao exercício de 2019.
Em 25 de fevereiro de 2019, foram pagos dividendos no montante de R$82.251 atribuídos ao 
dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro do exercício de 2018.
(c) Reservas 
Reserva de capital
A reserva de capital foi constituída pelo valor excedente pago na integralização de capital 
realizado em fevereiro de 2015, pelo ex-acionista controlador Aymoré Crédito, Financiamento 
e Investimento S.A. (Aymoré CFI), no montante de R$250.000 e somente pode ser usada para 
incorporação ao capital e absorção de prejuízos que ultrapassarem   as reservas de lucros.
Reservas de lucros:
Ao lucro líquido apurado, após as deduções e provisões legais, será dada a seguinte destinação:
Reserva legal
De acordo com a legislação societária brasileira, 5% para constituição da reserva legal, até que 
a mesma atinja 20% do capital social. Esta reserva tem como finalidade assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital 
social.
Reserva para equalização de dividendos
Após a destinação dos dividendos, o saldo se houver, poderá, mediante proposta da Diretoria e 
aprovada pelo Conselho de Administração, ser destinado à formação de reserva para equalização 
de dividendos, que será limitada a 50% do valor do capital social.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo dessa reserva excedeu o limite estatutário de 50% do 
capital social em R$462.760 (2018 - R$103.000). Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada 
em 26 de março de 2019, que tratou sobre o excesso de R$103.000 apurado em 2018,  deliberou 

que esse excesso será destinado à proposta de aumento de capital da companhia a ser definido 
em Assembleia específica para este fim, a qual não ocorreu até o momento da aprovação destas 
demonstrações financeiras. Com relação ao excesso acumulado de R$462.760, apurado em 2019, 
caso não haja a Assembleia específica até a data da próxima AGO, este assunto será submetido a 
análise na Assembleia Geral Ordinária que irá ocorrer até 30 de abril de 2020.

 Partes relacionadas

A AGO do Olé Consignado, realizada em 26 de março de 2019, aprovou a proposta de 
remuneração máxima global para os Administradores (Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal e Diretoria) para o exercício de 2019, no montante de até R$8.712 (31/12/2018 – 
R$5.392), abrangendo a remuneração fixa e variável. 
(a.1) Benefícios de longo prazo
O Banco mantém programa de remuneração de longo prazo aos seus Diretores com base no 
atingimento de metas, aderente às disposições da Resolução CMN 3921/2010. 
(a.2) Benefícios de curto prazo
A tabela a seguir demonstra os valores pagos a títulos de salários e honorários do Conselho de 
Administração e Diretoria:

Remuneração Fixa 2.656 2.161
Remuneração Variável 2.457 1.581
Total Benefícios de Curto Prazo 5.113 3.742
Remuneração Baseada em Ações 2.637 1.625
Total Benefícios de Longo Prazo 2.637 1.625
Total 7.750 5.367
Adicionalmente, no exercício de 2019, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da 
Administração no montante de R$810 (2018 - R$2.964).
(b) Rescisão do contrato
A extinção da relação de trabalho com os Administradores, no caso de descumprimento de 
obrigações ou por vontade própria do contratado, não dá direito a qualquer compensação 
financeira.
(c) Operações de crédito
O Banco Olé poderá efetuar transações com partes relacionadas, alinhadas com a legislação 
vigente no que tangem os artigos 6º e 7º da Resolução CMN nº 4.693/18, o artigo 34 da “Lei 
das Sociedades Anônimas” :
I - seus controladores, pessoas naturais ou jurídicas, nos termos do art. 116 da Lei das Sociedades 
Anônimas; 
II - seus diretores e membros de órgãos estatutários ou contratuais; 
III- em relação às pessoas mencionadas nos incisos (i) e (ii), seu cônjuge, companheiro e 
parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau; 
IV - pessoas naturais com participação societária qualificada em seu capital; 
V - pessoas jurídicas com participação societária qualificada em seu capital; 
VI - pessoas jurídicas em cujo capital, direta ou indiretamente, uma Instituição Financeira 
Santander possua participação societária qualificada; 
VII - pessoas jurídicas nas quais uma Instituição Financeira Santander possua controle 
operacional efetivo ou preponderância nas deliberações, independentemente da participação 
societária; e 
VIII - pessoas jurídicas que possuam diretor ou membro do Conselho de Administração em 
comum com uma Instituição Financeira Santander. 
(d)Participação acionária
A tabela a seguir demonstra a participação acionária direta:

Em Milhares de Ações
Acionistas Ações Ordinárias (%)
Banco Santander (Brasil) S.A. (1) 261.359 60,0%
BOSAN Participações S.A. (2) 174.240 40,0%
Total 435.599 100%

Em Milhares de Ações
Acionistas Ações Ordinárias  (%)
Aymoré CFI 261.359 60,0%
 BBO Participações S.A. (1) 174.240 40,0%
Total 435.599 100%
(1) Em 23  de outubro de 2019, foi deliberado em Assembleia Geral de Acionistas da Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Aymoré), a redução de seu capital social mediante a 
entrega da participação acionária no Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. ao seu controlador 
Banco Santander (Brasil) S.A., representada por 261.359.46 ações representativas de 60% do 
capital social do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. Esta redução de capital na Aymoré 
esteve sujeita ao prazo de 60 dias em que não houve oposição de credores e homologação pelo 
Banco Central do Brasil. Desta forma a partir de 23 de dezembro de 2019, o Banco Santander 
(Brasil) S.A. passou a ser o controlador direto do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
(2)No segundo semestre de 2018, a BOSAN Participações S.A., concluiu processo de cisão 
parcial da BBO Participações S.A., ambas as empresas pertencentes ao Grupo BS2 S.A. 
Conforme descrito na nota explicativa 28, de eventos subsequentes, a partir de 30 de janeiro de 
2020, o Banco Santander (Brasil) S.A. passou a ser, direta e indiretamente, titular da totalidade 
das ações de emissão do Banco Olé.
(e) Transações com partes relacionadas
As operações e remuneração de serviços com partes relacionadas são realizadas no curso normal 
dos negócios e em condições de comutatividade, incluindo taxas de juros, prazos e garantias, e 
não envolvem riscos maiores que os normais de cobrança ou apresentam outras desvantagens.
As principais transações e saldos são conforme segue:

Ativos 
(Passivos)

Receitas 
(Despesas)

Ativos 
(Passivos)

Receitas 
(Despesas)

Disponibilidades 21.894 - 11.250 - 
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) 21.984 - 11.250 -

10.350 10 7.550 304
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) 10.350 10 7.550 304
Títulos e Valores Mobiliários 113 - 556 (571)
Santander Capitalização S.A. (6) 113 - 556 (571)
Valores a Receber de Sociedades 

6.098 11.544 7.392 7.301
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) 169 4.580 108 341
BPV Promotora de Vendas e Cobrança 
Ltda. (4) 12 1.173 - 771
Olé Tecnologia Ltda. (4) - 769 - 859
Banco BS2 S.A. (3) 5.917 5.022 7.285 5.330

60 - 235 -
Banco BS2 S.A. (3) 60 - 235 -
Despesas Antecipadas - - 174 -
BPV Promotora de Vendas e Cobrança 
Ltda. (4) - - 174 -

Depósitos
 

(12.412.492) (1.032.790)(11.156.948) (1.020.643)
Banco Santander (Brasil) S.A. (1) (12.412.492) (1.032.790)(11.156.948) (1.020.643)
Valores a Pagar de Sociedades Ligadas 

(8.370) (64.527) (591) (63.717)
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) - (1.586) - (1.461)
BPV Promotora de Vendas e Cobrança 
Ltda. (4) (7.490) (43.580) - (38.847)
Santander Brasil Tecnologia S.A (5) - (636) - (403)
Olé Tecnologia Ltda. (4) - (12.660) - (12.660)
Banco BS2 S.A. (3) (880) (6.065) (591) (10.346)
Sociais e Estatutárias (132.782) (7.750) (87.731) (5.367)
Aymoré CFI (7) (75.000) - (49.350) -
Bosan Participações (2) (50.000) - (49.350) -
BBO Participações (2) - - (32.900) -
Pessoal Chave da Administração (7.782) (7.750) (5.481) (5.367)

(5.960) - (7.339) -
Banco BS2 S.A. (3) (5.960) - (7.339) -
(1) Controlador direto do Olé Consignado.
(2) Controlador indireto do Olé Consignado.
(3) Acionista minoritário do Olé Consignado.
(4) Controlada direta pelo Olé Consignado.
(5) Controlada direta pelo Banc0 Santander a partir de 2018 e controlada direta pelo Banco 
Santander Espanha em 2017.
(6) Controlada indireta pelo Banco Santander.
(7) Empresa ligada sob controle comum do Grupo Santander (Ex-controlador direto do Olé 
Consignado).

 Resultado de operações com títulos de valores mobiliários 

Rendas de Títulos de Renda Fixa 1.819 3.211
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 89 304
Total 1.908 3.515

21 Receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias

Cadastro - Consignado 1.946 2.134
Interchange de Bandeiras – Cartões 4.729 3.805
Cartões (Anuidade, Saque e Emissão de Cartão) 1.140 930
Rendas de serviços prestados a ligadas(1) 4.580 -
Outros 424 834
Total 12.819 7.703

(1) Refere-se a valores recebidos por serviços prestados ao Santander R$4.580.
22 Despesas de pessoal

Remuneração 32.230 29.159
Encargos 8.373 9.515
Benefícios 7.579 7.319
Treinamento 397 382
Total 48.579 46.375
23  Despesas administrativas

Processamento de Dados 119.551 109.494
Depreciações e Amortizações 8.541 5.266
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros 236.487 182.217
Comunicações 14.212 12.823
Propaganda, Promoções e Publicidade 10.299 12.004
Serviços do Sistema Financeiro 4.489 5.855
Aluguel 4.051 3.958
Outras 6.220 6.265
Total 403.850 337.882

 Despesas tributárias

Despesa com Cofins 81.911 72.161
Despesa com ISS 641 385
Despesa com PIS 13.311 11.726
Outras 1.161 667
Total 97.024 84.939

 Outras receitas operacionais

Recuperação de Encargos e Despesas (1) 116.392 94.153
Reversão de Provisão de Saldos a Receber de Convênios(2) 42.467 -
Reversão de Provisão – Trabalhistas (Nota 17.c) - 453
Variação Monetária Ativa 195 115
Outras 795 266
Total 159.849 94.987
(1) Refere-se, principalmente, a: (i) reembolso de despesas rateadas conforme acordo operacional 
com o Banco BS2 S.A., R$5.022 (2018 – R$5.330 (ii) ressarcimento de custos de originação em 
operações de portabilidade, R$100.933 (2018 – R$74.236); (iii) recuperação de despesas com 
correspondentes, R$4.728 (2018 – R$9.859). 
(2) Estão registradas, receitas de reversão de provisão para perdas em repasses de valores de 
órgãos públicos conveniados.

Provisões Operacionais
  Fiscais (Nota 17.c) 30 19
  Trabalhistas (Nota 17.c) 2.248 552
  Cíveis (Nota 17.c) 36.588 33.465
Provisão de Saldos a Receber de Convênios (1) - 66.373
Despesas de Interveniências de Repasses de Recursos 21.768 21.062
Comissões (2) 365.861 319.798
Outras 36.070 19.614
Total 462.565 460.883
(1) Estão registradas, despesas de provisão para perdas em repasses de valores de órgãos 
públicos conveniados.
(2) Referem-se, principalmente, a remunerações pagas aos correspondentes por serviços de 
originação de operações de crédito.

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 826.690 646.624
Participações no Lucro(1) (8.758) (7.674)
Resultado antes dos Impostos 817.932 638.950
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social às 

(327.173) (287.528)
Resultado de Participações em  Controladas 1.501 2.550
Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis de 
Caráter Permanente (2.171) (3.660)
Efeito da Majoração da Alíquota de CSLL/Diferencial de Alíquota 
do Adicional de Imposto de Renda 11.520 (12.512)
Incentivos Fiscais Deduzidos do Imposto a Pagar 4.944 -
Incentivos Fiscais Deduzidos do Imposto a Pagar de exercícios 
anteriores 3.723 8.518
Imposto de Renda e Contribuição Social (307.656) (292.632)
(1) A base de cálculo é o lucro líquido, após o IR e CSLL.
(2) Majoração provisória da alíquota da CSLL a partir de setembro de 2015 até dezembro de 
2018 (Nota 3.m).
(3) Majoração da alíquota da CSLL, a partir de março de 2020, por tempo indeterminado (Nota 
3.m).
(4) Incentivos fiscais deduzidos do imposto de exercício anterior – 2018.
Em decorrência da publicação da Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, que 
aumentou a alíquota da CSLL de 15% para 20%, a partir de 1º de março de 2020, reconhecemos 
no exercício de 2019, o crédito tributário apurado sobre o diferencial de alíquotas no montante 
de R$11.520.

 Outras informações
(a) Em consonância à Resolução do CMN 3.198/2004, o Olé Consignado aderiu ao Comitê de 
Auditoria único, por intermédio da instituição líder, Banco Santander.
(b) As instituições integrantes do Conglomerado Financeiro Santander optaram pela 
constituição de estrutura única de gerenciamento de risco de crédito, que opera de acordo com a 
regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o capital e garantir 
a rentabilidade dos negócios. 
O resumo do relatório do Comitê de Auditoria e o resumo da descrição da estrutura de 
gerenciamento do risco de crédito foram divulgados e publicados em conjunto com as 
demonstrações financeiras do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.
santander.com.br/ri.

 Eventos Subsequentes
Em 30 de janeiro de 2020, o Banco Santander (Brasil) S.A. e os acionistas da Bosan Participações 
S.A.  celebraram os instrumentos definitivos e realizaram os atos de fechamento referentes à 
compra e venda da totalidade das ações de emissão da Bosan, mediante a transferência das ações 
da Bosan ao Banco Santander e o pagamento aos vendedores do preço acordado. 
Como resultado do Fechamento o Santander Brasil passou a ser, direta e indiretamente, titular da 
totalidade das ações de emissão do Banco Olé.
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BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 
(Anteriormente denominado Banco Bonsucesso Consignado S.A.)

Aos Administradores e Acionistas 
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. 
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. 
(“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 

realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
do Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 

ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional.• 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do Banco para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do Banco 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Belo Horizonte, 17 de março de 2020.

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Maria José De Mula Cury
CRC 2SP000160/O-5   Contadora CRC 1SP192785/O-4
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ENErGEA PEDro TEiXEirA GErAÇÃo LTDA.
CNPJ/Me nº 33 .231 .329/0001-12 | NIre 31 .211 .311 .168

2ª alTeraçÃo do CoNTraTo soCIal e 
aTo de TraNsForMaçÃo da

Pedro TeIXeIra GeraçÃo lTda . 
eM soCIedade aNÔNIMa

Pelo presente instrumento, (1) CHrIs saTTler, norte americano, sol-
teiro, empresário, residente e domiciliado na rua Barão de Jaguaripe, 
nº 326, apto . 501, Bairro Ipanema, CeP 22 .421-000, no Município do 
rio de Janeiro - rJ, rNe G406979Z, GPI/dIreX/dPF, rJ, CPF/Me 
nº 063 .954 .277-84; (2) MICHael Paul sIlVesTrINI, norte ameri-
cano, casado, empresário, residente e domiciliado na 9 Cedar lane CT 
0647- old saybrook, estados unidos da américa, portador do docu-
mento de identidade 546144593, usa, e inscrito no CPF/Me sob o 
nº 082 .865 .541-32, neste ato representado pelo procurador CHrIs 
SATTLER, acima qualificado; e (3) ANTONIO CARLOS NETHER 
FerreIra PIres, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, resi-
dente e domiciliado na av . Monsenhor ascaneo, nº 549, apto . 204, 
Barra da Tijuca, CeP 22 .621-060, no Município do rio de Janeiro - 
rJ, rG 03 .971 .093-4, ssP/rJ, CPF/Me nº 535 .346 .467-20, sócios 
representando a totalidade do capital social da eNerGea Pedro 
TeIXeIra GeraçÃo lTda ., sociedade empresária limitada, com 
sede no Município de Pedro Teixeira, estado de Minas Gerais, na rua 
Núcleo rural, s/N, sítio da Boa esperança, Zona rural, CeP 36 .148-
000, CNPJ/Me sob n° 33 .231 .329/0001-12, com seus atos constitutivos 
registrados perante a Junta Comercial do estado Minas Gerais sob o 
NIre 31 .211 .311 .168 (“sociedade”), resolvem, neste ato, nos termos 
da lei nº 10 .406, de 10/01/2002 (“Código Civil”), deliberar o quanto 
segue: 1 . alTeraçÃo do eNdereço da sede . 1 .1 . os sócios, 
por unanimidade e sem quaisquer restrições, resolvem o endereço da 
sede da sociedade, atualmente localizada no Município de Pedro Tei-
xeira - MG, na rua Núcleo rural, s/N, sítio da Boa esperança, Zona 
rural, CeP 36 .148-000 para o Município de Pedro Teixeira – MG, na 
rua Núcleo rural, s/N, sítio da Boa esperança, setor a, Zona rural, 
CeP 36 .148-000 . 1 .2 . em razão da deliberação tomada acima, deci-
dem os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar 
a alteração da Cláusula I do Contrato social da sociedade, passando 
a vigorar com a seguinte nova redação: “ClÁusula I – NoMe 
eMPresasIal, sede e Foro JurÍdICo a sociedade girará sob 
denominação de eNerGea Pedro TeIXeIraGeraçÃo lTda . e 
nome fantasia de eNerGea Pedro TeIXeIra . a sociedade tem a 
sua sede e foro na Cidade de Pedro Teixeira - MG, no endereço situado 
no sítio Boa esperança, setor a, rua Núcleo rural s/n, CeP 36148-
000Zona rural - Município de Pedro Teixeira – MG .” 2 . INClusÃo 
de aTIVIdade No oBJeTo soCIal . 2 .1 . os sócios, por unanimi-
dade e sem quaisquer restrições, resolvem alterar a descrição do objeto 
social da sociedade, de modo a incluir a atividade de geração de energia 
elétrica, passando a Cláusula II do Contrato social com a seguinte nova 
redação: “ClÁusula II – oBJeTo a sociedade tem como objeto 
social as seguintes atividades: (i) aluguel de máquinas e equipamentos 
de geração de energia elétrica; (ii) operação, manutenção e reparação 
de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e (iii) Geração de energia 
elétrica .” 3 . TraNsForMaçÃo eM soCIedade aNÔNIMa . 3 .1 . 
os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidem trans-
formar o tipo societário da sociedade, nos termos dos arts . 1 .113 a 1 .115 
da Código Civil e da Cláusula X do Contrato social da sociedade, de 
sociedade limitada para sociedade anônima, a ser regida por seu esta-
tuto social, pela lei nº 6 .404/76, conforme alterada (“lei das s .a .”), 
bem como pelas demais disposições legais aplicáveis às sociedades 
anônimas . 3 .2 . em razão da alteração do tipo jurídico da sociedade ora 
aprovada, fica aprovada a mudança da denominação social da Socie-
dade para eNerGea Pedro TeIXeIra GeraçÃo s .a . (doravante 
denominada simplesmente “Companhia, e os até então sócios passam a 
ser denominados os “acionistas”) . 3 .3 . os acionistas estabelecem que a 
Companhia continuará a operar dentro do mesmo exercício social, aten-
didas as exigências fiscais e contábeis. 4. CONVERSÃO DAS QUO-
Tas eM ações . 4 .1 . em virtude das deliberações aprovadas no item 
1 acima, foi aprovada a conversão da totalidade das quotas representa-
tivas do capital social da sociedade em igual número de ações ordiná-
rias nominativas e sem valor nominal . dessa forma, o capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, no montante de r$ 
5 .866 .658,00, passa a ser representado por 5 .866 .658 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, detidas pelos acionistas Chris sattler, 
Michael Paul silvestrini e antonio Carlos Nether Ferreira Pires e todos 
acima qualificados, conforme Lista de Conversão de Quotas em Ações 
ordinárias que compõe o anexo I ao presente instrumento e conforme 
refletido no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. 
5 . adMINIsTraçÃo da CoMPaNHIa . 5 .1 . os acionistas apro-
vam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, que a Companhia 
será administrada por uma diretoria, composta por 2 diretores, sendo 
1 Diretor Presidente e 1 Diretor sem designação específica, para o man-
dado de 3 anos, permitida a reeleição, eleitos e destituíveis pela assem-
bleia Geral . 5 .2 . diretoria . os acionistas da Companhia aprovam, por 
unanimidade e sem quaisquer restrições, a nomeação dos membros da 
diretoria da Companhia, que será composta por (i) CHrIs saTTler, 
norte americano, solteiro, empresário, residente e domiciliado na rua 
Barão de Jaguaripe, nº 326, apto . 501, Bairro Ipanema, CeP 22 .421-000, 
no Município do rio de Janeiro - rJ, rNe G406979Z, GPI/dIreX/
dPF, rJ, CPF/Me nº 063 .954 .277-84, para ocupar o cargo de diretor 
Presidente da Companhia; e (ii) aNToNIo Carlos NeTHer Fer-
reIra PIres, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, residente 
e domiciliado na av . Monsenhor ascaneo, nº 549, apto . 204, Barra da 
Tijuca, CeP 22 .621-060, no Município do rio de Janeiro - rJ, rG 
03 .971 .093-4, ssP/rJ, CPF/Me sob o nº 535 .346 .467-20, para ocu-
par o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. 5.2.1. 
os diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a pro-
priedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos públicos, nos termos do art . 147 da lei das s .a . 5 .2 .2 . 
os diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos nesta 
data mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados 
no livro de atas de reuniões da diretoria, arquivado na sede da Com-
panhia, em tudo idênticos aos termos de posse constantes do anexo II 
ao presente instrumento, nos quais constam a declaração de desimpedi-
mento indicada no item 5 .2 .1 acima . 5 .2 .3 . os diretores da Companhia 
ora eleitos não farão jus a remuneração dado que são remunerados por 
meio de outra sociedade do mesmo grupo econômico da Companhia . 
6 . esTaTuTo soCIal 6 .1 . em decorrência das deliberações acima, 
os acionistas aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o 
estatuto social da Companhia, que, rubricado por todos as acionistas, 
passa a integrar o presente instrumento como anexo III, nos termos 
do art . 5º, da Instrução Normativa do dreI nº 35/2017, o qual passa a 
reger a Companhia a partir desta data . 6 .2 . os acionistas conferem aos 
diretores da Companhia todos os poderes necessários para formalizar 
o registro da transformação da sociedade perante os órgãos competen-
tes, incumbindo-os também das demais providências necessárias . 6 .3 . 
os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia a 
serem realizadas nos termos do art . 289 da lei das s .a . serão realiza-
dos no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal Hoje em 
dia . e, assim, por estarem justos e contratados, os acionistas assinam o 
presente instrumento em 3 vias, de igual teor e forma . o presente ins-
trumento é também assinado pelos diretores ora eleitos . Pedro Teixeira, 
10/02/2020 . JuCeMG nº 31300130606 em 19/03/2020 . Marinely de 
Paula Bomfim – Secretária Geral
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ENErGEA SALiNAS GErAÇÃo LTDA.
CNPJ/Me Nº 34 .313 .777/0001-28 | NIre 31 .211 .412 .649

1ª alTeraçÃo do CoNTraTo soCIal e 
aTo de TraNsForMaçÃo da

eNerGea salINas GeraçÃo lTda . 
eM soCIedade aNÔNIMa

Pelo presente instrumento, (1) eNerGea BraZIl HoldCo I lTd, 
sociedade empresária, constituída e existente de acordo com a leis 
das Ilhas Cayman, com sede na Maples Corporate services limited, 
Po BoX 309, ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Ilhas Cay-
man e CNPJ/Me nº 32 .107 .145/0001-82, neste ato representada por 
seu procurador CHrIs saTTler, norte americano, solteiro, empre-
sário, residente e domiciliado na rua Barão de Jaguaripe, nº 326, apto . 
501, Bairro Ipanema, CeP 22 .421-000, no rio de Janeiro - rJ, rNe 
G406979Z, GPI/dIreX/dPF, rJ, CPF/Me nº 063 .954 .277-84; (2) 
aNToNIo Carlos NeTHer FerreIra PIres, brasileiro, divor-
ciado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na av . Monsenhor 
ascaneo, nº 549, apto . 204, Barra da Tijuca, CeP 22 .621-060, no rio de 
Janeiro - rJ, portador do documento de identiddade rG 03 .971 .093-4, 
ssP/rJ, e inscrito no CPF/Me sob o nº 535 .346 .467-20, sócios repre-
sentando a totalidade do capital social da eNerGea salINas 
GeraçÃo lTda ., sociedade empresária limitada, com sede no 
Município de Pedro Teixeira, estado de Minas Gerais, na rua Núcleo 
rural, s/N, sítio Boa esperança, setor B, Zona rural, CeP 36 .148-
000, inscrita no CNPJ/Me sob n°34 .313 .777/0001-28, com seus atos 
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do estado Minas 
Gerais sob o NIre 31 .211 .412 .649 (“sociedade”), resolvem, neste ato, 
nos termos da lei nº 10 .406, de 10/01/2002 (“Código Civil”), delibe-
rar o quanto segue: 1 . alTeraçÃo do eNdereço da sede 1 .1 . 
os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições, resolvem o 
endereço da sede da sociedade, atualmente localizada no Município 
de Pedro Teixeira, estado de Minas Gerais, na rua Núcleo rural, s/N, 
sítio da Boa esperança, Zona rural, CeP 36 .148-000 para o Município 
de Pedro Teixeira, estado de Minas Gerais, na rua Núcleo rural, s/N, 
sítio da Boa esperança, setor B, Zona rural, CeP 36 .148-000 . 1 .2 . 
em razão da deliberação tomada acima, decidem os sócios, por una-
nimidade e sem quaisquer restrições, aprovar a alteração da Cláusula 
I do Contrato social da sociedade, passando a vigorar com a seguinte 
nova redação: “ClÁusula I – NoMe eMPresasIal, sede e 
Foro JurÍdICo a sociedade girará sob denominação de eNerGea 
Pedro TeIXeIraGeraçÃo lTda . e nome fantasia de eNerGea 
Pedro TeIXeIra . a sociedade tem a sua sede e foro na Cidade de 
Pedro Teixeira, estado de Minas Gerais, no endereço situado no sítio 
Boa esperança, setor B, rua Núcleo rural s/n, CeP 36148-000Zona 
rural - Município de Pedro Teixeira – MG .” 2 . INClusÃo de aTIVI-
dade No oBJeTo soCIal 2 .1 . os sócios, por unanimidade e sem 
quaisquer restrições, resolvem alterar a descrição do objeto social da 
sociedade, de modo a incluir a atividade de geração de energia elétrica, 
passando a Cláusula segunda do Contrato social com a seguinte nova 
redação: “ClÁusula seGuNda - a sociedade tem como objeto 
social as seguintes atividades: (i) aluguel de máquinas e equipamentos 
de geração de energia elétrica; (ii) operação, manutenção e reparação 
de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e (iii) Geração de ener-
gia elétrica .” 3 . TraNsForMaçÃo eM soCIedade aNÔNIMa 
3 .1 . os sócios, por unanimidade e sem quaisquer restrições, decidem 
transformar o tipo societário da sociedade, nos termos dos arts . 1 .113 
a 1 .115 da Código Civil e da Cláusula X do Contrato social da socie-
dade, de sociedade limitada para sociedade anônima, a ser regida por 
seu estatuto social, pela lei nº 6 .404/76, conforme alterada (“lei das 
s .a .”), bem como pelas demais disposições legais aplicáveis às socie-
dades anônimas . 3 .2 . em razão da alteração do tipo jurídico da socie-
dade ora aprovada, fica aprovada a mudança da denominação social 
da sociedade para eNerGea salINas GeraçÃo s .a . (doravante 
denominada simplesmente “Companhia, e os até então sócios passam a 
ser denominados os “acionistas”) . 3 .3 . os acionistas estabelecem que a 
Companhia continuará a operar dentro do mesmo exercício social, aten-
didas as exigências fiscais e contábeis. 4. CONVERSÃO DAS QUO-
Tas eM ações 4 .1 . em virtude das deliberações aprovadas no item 
1 acima, foi aprovada a conversão da totalidade das quotas representa-
tivas do capital social da sociedade em igual número de ações ordiná-
rias nominativas e sem valor nominal . dessa forma, o capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, no montante de r$ 

1 .000,00, passa a ser representado por 1 .000 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal, detidas pelos acionistas energea Brazil Holdco 
I Ltd. e Antonio Carlos Nether Ferreira Pires, acima qualificados, con-
forme lista de Conversão de Quotas em ações ordinárias que compõe 
o Anexo I ao presente instrumento e conforme refletido no Livro de 
registro de ações Nominativas da Companhia . 5 . adMINIsTraçÃo 
da CoMPaNHIa 5 .1 . os acionistas aprovam, por unanimidade e sem 
quaisquer restrições, que a Companhia será administrada por uma dire-
toria, composta por 2 diretores, sendo 1 diretor Presidente e 1 dire-
tor sem designação específica, para o mandado de 3 anos, permitida a 
reeleição, eleitos e destituíveis pela assembleia Geral . 5 .2 . diretoria . 
os acionistas da Companhia aprovam, por unanimidade e sem quais-
quer restrições, a nomeação dos membros da diretoria da Companhia, 
que será composta por (i) CHrIs saTTler, norte americano, solteiro, 
empresário, residente e domiciliado na rua arão de Jaguaripe, nº 326, 
apto . 501, Bairro Ipanema, CeP 22 .421-000, no rio de Janeiro - rJ, 
rNe G406979Z, GPI/dIreX/dPF, rJ, CPF/Me nº 063 .954 .277-84, 
para ocupar o cargo de diretor Presidente da Companhia; e (ii) anto-
nio Carlos Nether Ferreira Pires, brasileiro, divorciado, engenheiro 
mecânico, residente e domiciliado na av . Monsenhor ascaneo, nº 549, 
apto . 204, Barra da Tijuca, CeP 22 .621-060, no rio de Janeiro - rJ, 
rG 03 .971 .093-4, ssP/rJ, CPF/Me nº 535 .346 .467-20, para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. 5.2.1. 
os diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a pro-
priedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, nos termos do art . 147 da lei das s .a . 5 .2 .2 . 
os diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos nesta 
data mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados 
no livro de atas de reuniões da diretoria, arquivado na sede da Com-
panhia, em tudo idênticos aos termos de posse constantes do anexo II 
ao presente instrumento, nos quais constam a declaração de desimpedi-
mento indicada no item 5 .2 .1 acima . 5 .2 .3 . os diretores da Companhia 
ora eleitos não farão jus a remuneração dado que são remunerados por 
meio de outra sociedade do mesmo grupo econômico da Companhia . 
6 . esTaTuTo soCIal 6 .1 . em decorrência das deliberações acima, 
os acionistas aprovam, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o 
estatuto social da Companhia, que, rubricado por todos as acionistas, 
passa a integrar o presente instrumento como anexo III, nos termos 
do art . 5º, da Instrução Normativa do dreI nº 35/2017, o qual passa a 
reger a Companhia a partir desta data . 6 .2 . os acionistas conferem aos 
diretores da Companhia todos os poderes necessários para formalizar 
o registro da transformação da sociedade perante os órgãos competen-
tes, incumbindo-os também das demais providências necessárias . 6 .3 . 
os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia a 
serem realizadas nos termos do art . 289 da lei das s .a . serão realiza-
dos no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal Hoje em 
dia . e, assim, por estarem justos e contratados, os acionistas assinam o 
presente instrumento em 3 vias, de igual teor e forma . o presente ins-
trumento é também assinado pelos diretores ora eleitos . Pedro Teixeira, 
10/02/2020 . JuCeMG nº 31300130576 em 18/03/2020 . Marinely de 
Paula Bomfim – Secretária Geral.
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LEiLoEiro JoNAS GABriEL ANTuNES morEirA
Prefeitura Municipal de Porteirinha- Torna público a suspensão do lei-
lão 01/2020- P . 41/2020 do Município de Porteirinha/MG no módulo 
presencial e online em virtude da pandemia do coronavírus, conforme 
decreto Municipal 1 .408/2020 .Inf:37-3402-2001 .
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CALCiNDo PArTiCiPAÇÕES E ENGENHAriA S.A.
CNPJ 16 .554 .560/0001-28 - NIre 31300006395

acham-se à disposição dos srs . acionistas, na sede social, na rodovia 
MG 10, Km 24,3, Bairro angicos, Vespasiano, MG, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da lei 6 .404/76, referente ao exercício 
social encerrado em 31 .12 .2019 .

Vespasiano, 25 de março de 2020
(a) Flávio de lima Vieira – diretor Presidente

2 cm -24 1338965 - 1

VAPCoN ENGENHAriA E CoNSTruÇÕES S.A
CNPJ 24 .004 .211/0001-60 - NIre 21210562353

acham-se à disposição dos srs . acionistas, na sede social, na rodovia 
MG - 10, Km 24,3 - s/nº, edifício I, sala 18, CeP 33200-000 - Vespa-
siano/MG, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 6 .404/76, 
referente ao exercício social encerrado em 31 .12 .2019 .

Vespasiano, 25 de março de 2020
(a) Flávio de lima Vieira – diretor Presidente
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SiNDiCATo DAS SoCiEDADES DE CrÉDiTo, 
FiNANCiAmENTo E iNVESTimENToS 

Do ESTADo DE miNAS GErAiS
cnpj: 21 .811 .542/0001-14

edITal de CoNVoCaçÃo - asseMBleIa Geral
ordINÁrIa a ser realIZada eM 30 de aBrIl de 2020

Ficam convocados os associados do sindicato das sociedades de Cré-
dito, Financiamento e Investimentos do estado de Minas Gerais, para 
assembleia Geral ordinária a realizar-se na sua sede social à rua Cari-
jós, 424 - 24º andar, Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 30 de abril 

de 2020, às 11 horas, em Primeira Convocação, com a presença e/ou 
participação da maioria absoluta dos associados e às 11h30min, em 
segunda Convocação, com qualquer número de associados presen-
tes, a fim de discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: 1- Tomar 
as contas da diretoria e examinar, discutir e votar as demonstrações 
Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
acompanhadas do relatório dos auditores Independentes elaborado 
pela PricewaterhouseCoopers auditores Independentes e do Parecer do 
Conselho Fiscal; 2- destinação do resultado obtido no exercício de 
2019; 3-Contribuição Mensal dos associados para o exercício de 2020; 
4- orçamento da entidade para o exercício de 2020 e 5 -eleição para 
composição da diretoria e do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, 
para o exercício do mandato no Triênio de 2020 a 2023 .

Belo Horizonte, 27 de março de 2020 .
MarCo aNTÔNIo aNdrade de araÚJo

diretor-Presidente
6 cm -26 1339674 - 1

FErGAS ComErCio iNDuSTriA SA
CNPJ/MF nº 21 .254 .909/0001-46 NIre: 313 .0006137 .0

CoNVoCaçÃo Para asseMBleIa Geral
ordINÁrIa e eXTraordINÁrIa da CoMPaNHIa

Conforme artigo 124, § 1º, inciso I da lei nº 6.404/76 ficam os acionis-
tas da Companhia convocados para uma assembleia Geral ordinária e 
extraordinária a se realizar, em primeira chamada, no dia 01/04/2020 
às 10:00hs, na sede da Companhia, na av . Platina nº 358, município de 
Itaúna, estado de Minas Gerais, cep: 35 .680-156 ., para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) a) Prestação de contas dos administrado-
res, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras refe-
rentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014,2015,2016,2017,2018 e 2019 as quais se encontram à disposi-
ção dos acionistas na sede da sociedade; (b) destinação do resultado 
de exercícios findos. (c) Eleger os membros do Conselho de Admi-
nistração para o período de 01/04/2020 a 01/04/2023. (d) ratificar 
todos os atos praticados pela diretoria nos exercícios de 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014,2015,2016,2017,2018 e 2019; e) eleição de nova diretoria: (f) 
outros assuntos de interesse social . (g) deliberar sobre a transferên-
cia de ações de acionistas eneida antunes Parreiras Fagundes e Telmo 
dornas Fagundes a terceiros sócios . os documentos pertinentes à dis-
cussão estão à disposição para consulta na sede da Companhia . Fer-
Gas CoMerCIo INdusTrIa s/a . BruNo saNTos ParreI-
ras dIreTor-PresIdeNTe . Itaúna-MG

6 cm -11 1333573 - 1

ECo135 CoNCESSioNáriA DE roDoViAS S.A.
CNPJ/Me 30 .265 .100/0001-00 - NIre 3130012066-0

ata de reunião do Conselho de administração
data, Horário e local: em 28/02/2020, às 10h30, na sede social da 
eco135 Concessionária de rodovias s .a (“Companhia”) localizada na 
Cidade de Curvelo/MG na avenida Bias Fortes, n° 2015, Bairro Tibira, 
CeP 35790-0000 . Presença: Participação da totalidade dos conselheiros 
efetivos, por meio de conferência telefônica . Mesa: Presidente: Mar-
celo lucon, e secretário: Marcello Guidotti . ordem do dia: deliberar 
sobre a autorização para celebração do Contrato de Prestação de servi-
ços de Gerenciamento de obras eCs-eNG 25/20, entre a Companhia 
e a ecorodovias Concessões e serviços s .a ., cujo objeto é a adminis-
tração e gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha 
rodoviária, com vigência até 31 de dezembro de 2020 (“Contrato de 
Gerenciamento de obras”) . deliberações: Nos termos do artigo 13, 
inciso VII do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quais-
quer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Contrato de 
Gerenciamento de obras . Fica a diretoria da Companhia autorizada a 
todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado . encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e 
assinada pelos conselheiros . Curvelo, 28/02/2020 . Conselheiros: Mar-
cello Guidotti, Marcelo lucon, rui Juarez Klein e Nicolò Caffo . Mar-
celo lucon - Presidente, Marcello Guidotti - secretário . Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7775113 
em 18/03/2020 . Protocolo 201389690 - 17/03/2020 . Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária Geral.
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AGroPÉu – AGro iNDuSTriAL DE PomPÉu S/A
CNPJ/MF Nº 16 .617 .789/0001-64 – NIre 3130000187-3

edITal de CoNVoCaçÃo Para asseMBleIa 
Geral ordINÁrIa e eXTraordINÁrIa

Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em assem-
bleias Gerais ordinária e extraordinária, a serem realizadas no dia 
24/04/2020, às 10h, na sede da Companhia localizada à rodovia 060, 
Km 82 – Fazenda Barrocão, município de Pompéu – Minas Gerais, nos 
termos do artigo 7º do estatuto social para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) - Tomar as contas dos administradores, examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019; (ii) – deliberar sobre a destinação do resul-
tado do exercício; (iii) – Ratificação da remuneração sobre Juros do 
Capital Próprio – JCP de 31/12/2019; (iv) reforma e consolidação do 
estatuto social; (v) - outros assuntos de Interesse social . a Compa-
nhia informa que se acham à disposição dos acionistas, em sua sede, os 
documentos a que se referem o art . 133 da lei 6 .404/76 . Pompeu/MG, 
24 de Março de 2020 . Geraldo otacílio Cordeiro – diretor Presidente .

4 cm -26 1339767 - 1
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