
Notas
Explicativas

01/01 a
30/06/2020

01/01 a
30/06/2019

Receitas da Intermediação Financeira 1.638.949 1.493.157
Operações de Crédito 1.638.366 1.492.157
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 20 583 1.000
Despesas da Intermediação Financeira (770.254) (691.217)
Operações de Captação no Mercado 14.b (480.280) (509.071)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e (289.974) (182.146)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 868.695 801.940
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (456.461) (381.523)
Receitas de Prestação de Serviços 21 7.009 3.932
Rendas de Tarifas Bancárias 21 981 1.402
Despesas de Pessoal 22 (22.811) (23.410)
Despesas Administrativas 23 (221.733) (186.676)
Despesas Tributárias 24 (53.443) (46.423)
Resultado de Participações em Controladas 11 2.067 2.623
Outras Receitas Operacionais 25 53.604 79.503
Outras Despesas Operacionais 26 (222.135) (212.474)
Resultado Operacional 412.234 420.417
Resultado não Operacional 73 40
Receitas (Despesas) não Operacionais 73 40
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 412.307 420.457
Imposto de Renda e Contribuição Social 27 (151.650) (165.452)
Provisão para Imposto de Renda (108.083) (97.831)
Provisão para Contribuição Social (79.130) (58.746)
Ativo Fiscal Diferido 35.563 (8.875)
Participações no Lucro
Participações no Resultado (3.358) (4.246)
Lucro Líquido do semestre 257.299 250.759
Nº de Ações (Mil) 18.a 435.599 435.599
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações - (em R$) 590,68 575,66

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 4nanceiras.

01/01 a
30/06/2020

01/01 a
30/06/2019

Lucro Líquido do Semestre 257.299 250.759
Outros Resultados Abrangentes que serão reclassi3cados subsequen-
temente para lucros ou prejuízos quando condições especí3cas forem
atendidas: (2) (4)
Ativo 4nanceiros disponíveis para venda (4) (7)
Imposto de Renda 2 3

Resultado Abrangente do semestre 257.297 250.755

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 4nanceiras.

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

Demonstração do Resultado Abrangente
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Notas
Explicativas 30/06/2020 30/06/2019

Ativo Circulante 5.041.876 4.785.484
Disponibilidades 4 4.811 1.401
Aplicações Inter3nanceiras de Liquidez 4,5 e 19.e 4.000 2.010
Aplicações no Mercado Aberto 4.000 2.010
Títulos e Valores Mobiliários - 522
Carteira Própria 6 e 19.e - 522
Operações de Crédito 4.741.285 4.469.759
Operações de Crédito - Setor Privado 7.a 4.873.908 4.580.607
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (132.623) (110.848)
Outros Créditos 240.692 256.696
Rendas a Receber 6.091 8.513
Diversos 9 235.164 249.222
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) 7.e e 9 (563) (1.039)
Outros Valores e Bens 10 51.088 55.096
Despesas Antecipadas 51.088 55.096
Ativo Realizável a Longo Prazo 10.623.457 8.985.580
Títulos e Valores Mobiliários 6 32.365 30.937
Carteira Própria 32.365 30.937
Operações de Crédito 10.317.583 8.747.840
Operações de Crédito - Setor Privado 7.a 10.717.119 9.085.268
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) 7.e (399.536) (337.428)
Outros Créditos 160.982 106.664
Créditos Tributários 8 154.377 100.419
Diversos 9 6.605 6.245
Outros Valores e Bens 10 112.527 100.139
Despesas Antecipadas 112.527 100.139
Permanente 61.477 51.239
Investimentos 19.334 14.752
Participações em Controladas - No País 11 19.318 14.735
Outros Investimentos 16 17
Imobilizado de Uso 12 5.207 6.683
Outras Imobilizações de Uso 15.567 15.574
(Depreciações Acumuladas) (10.360) (8.891)
Intangível 13 36.936 29.804
Outros Ativos Intangíveis 53.256 38.912
(Amortizações Acumuladas) (16.320) (9.108)
Total do Ativo 15.726.810 13.822.303

Notas
Explicativas 30/06/2020 30/06/2019

Passivo Circulante 7.201.833 6.348.999

Depósitos 14.a 6.777.411 5.998.188

Depósitos Inter4nanceiros 6.777.411 5.984.348

Depósitos a Prazo - 13.840

Outras Obrigações 424.422 350.811

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 916 4.411

Sociais e Estatutárias 5.131 4.750

Fiscais e Previdenciárias 15 225.633 166.503

Diversas 16 192.742 175.147

Passivo Exigível a Longo Prazo 6.773.883 6.064.028

Depósitos 14.a 6.739.744 6.041.332

Depósitos Inter4nanceiros 6.739.744 6.041.332

Outras Obrigações 34.139 22.696

Diversas 16 34.139 22.696

Patrimônio Líquido 18 1.751.094 1.409.276

Capital Social:

De Domiciliados no País 724.000 520.000

Reserva de Capital 250.000 250.000

Reservas de Lucros 777.096 639.280

Ajustes de Avaliação Patrimonial (2) (4)

Total do Passivo 15.726.810 13.822.303

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 4nanceiras.

Notas
Explicativas

01/01 a
30/06/2020

01/01 a
30/06/2019

Atividades Operacionais
Lucro Líquido do semestre 257.299 250.759
Ajustes ao Lucro Líquido 284.435 212.655
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa 7.e 289.974 182.146
Provisão Para Processos Judiciais e Administrativos e
Obrigações Legais 17.c 21.845 12.423
Créditos Tributários e Passivos Fiscais Diferidos 8.a (35.563) 8.875
Resultado de Participações em Controladas 11 (2.067) (2.623)
Depreciações e Amortizações 23 5.069 4.013
Outras Provisões 5.177 7.821
Lucro Liquido Ajustado 541.734 (392.931)
Variações em Ativos e Passivos (383.349) (392.931)
Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários (446) 591
Redução (Aumento) em Operações de Crédito (1.373.386) (1.053.658)
Redução (Aumento) em Outros Créditos 63.364 1.164
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens 2.088 (7.413)
Aumento (Redução) em Depósitos 1.096.018 837.941
Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissões de
Títulos - (343)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações 125.810 132.569
Impostos Pagos (296.797) (303.782)
Caixa Líquido gerado nas Atividades Operacionais 158.384 70.483
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado de Uso (88) (162)
Aplicações no Intangível (7.698) (5.615)
Alienação de Imobilizado de Uso 38 19
Caixa Líquido Originado (Aplicado) nas Atividades de
Investimento (7.748) (5.758)
Atividades de Financiamento
Juros Sobre Capital Próprio 18.b (50.000) -
Dividendos Pagos 18.b (125.000) (82.251)
Caixa Líquido Originado (Aplicado) nas Atividades de
Financiamento (175.000) (82.251)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa (24.363) (17.526)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre 4 33.174 20.937
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre 4 8.811 3.411

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 4nanceiras.

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 Consignado S.A. (Banco Olé), relativas
ao semestre 4ndo em 30 de junho de 2020, acompanhadas das notas explicativas.
Patrimônio Líquido e Resultado
Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido atingiu o montante de R$1.751.094 (30/06/2019 -
R$1.409.276). O lucro líquido apresentado no primeiro semestre de 2020 foi de R$257.299, (30/06/2019
– R$250.759).
Ativos e Passivos
Em 30 de junho de 2020, os ativos totais atingiram o valor de R$15.726.810 (30/06/2019 - R$13.822.303).

Desse montante, destacamos o valor de R$15.662.675 (30/06/2019 - R$13.729.947) representados por
operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito.
Em 30 de junho de 2020 as captações de recursos estão representadas principalmente por depósitos
inter4nanceiros no montante de R$13.517.155 (30/06/2019- R$12.025.680).
Eventos Societários
Em 20 de dezembro de 2019, o Banco Santander (Brasil) S.A. (Banco Santander) publicou 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 de4nitivos 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 Banco Santander passou a ser, direta e indiretamente, titular da
totalidade das ações de emissão do Banco Olé.

Belo Horizonte, 28 de julho de 2020.

A Diretoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

Demonstrações 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 de outra forma

Notas explicativas às demonstrações 3nanceiras em 30 de junho de 2020
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Banco Olé Consignado S.A.
(Anteriormente denominado Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.)

CNPJ: 71.371.686/0001-75

Reservas de Lucros
Ajuste de Avaliação

Patrimonial

Notas
Explicativas

Capital
Social

Reserva de
Capital

Reserva
Legal

Reserva para
Equalização de

Dividendos Próprios
Lucros

Acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 520.000 250.000 25.524 362.997 (2) - 1.158.519
Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários 18.a - - - - (2) - (2)
Lucro Líquido 18.a - - - - - 250.759 250.759
Destinações:
Reserva Legal - - 12.538 - - (12.538) -
Dividendos Propostos 18.c - - - - - - -
Reserva para Equalização de Dividendos 18.c - - - 238.221 - (238.221) -

Saldos em 30 de Junho de 2019 520.000 250.000 38.062 601.218 (4) 1.409.276

Mutações do Semestre 12.538 238.221 (2) 250.757
-

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 520.000 250.000 51.037 722.760 (1) - 1.543.796
Aumento de Capital 204.000 - - (204.000) - -
Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários 18.a - - - - (1) - (1)
Lucro Líquido 18.a - - - - - 257.299 257.299
Destinações: - - - - - - -
Reserva Legal - - 12.865 - - (12.865) -
Juros Sobre Capital Próprio 18.c - - - - - (50.000) (50.000)
Reserva para Equalização de Dividendos 18.c - - - 194.434 - (194.434) -

Saldos em 30 de Junho de 2020 724.000 250.000 63.902 713.194 (2) - 1.751.094

Mutações do Semestre 204.000 - 12.865 (9.566) (1) - 207.298
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 4nanceiras.

1 Contexto operacional
As operações do Banco Olé Consignado S.A. (Banco) ou (Olé Consignado) (Anteriormente denominado
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.) são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições
que atuam integradamente no mercado 4nanceiro, 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, 4nanciamento e investimento.
2 Apresentação das demonstrações 3nanceiras
Estas demonstrações 4nanceiras 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 4nanceiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração
na sua gestão.
A preparação das demonstrações 4nanceiras 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 4nanceiras
consolidadas pela controladora.
A Diretoria do Olé Consignado autorizou a emissão destas demonstrações 4nanceiras para o primeiro
semestre de 2020, em reunião realizada no dia 28 de julho 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 o4ciais, pro rata dia incidentes sobre
ativos e passivos atualizados até a data do balanço.
(b) Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações 4nanceiras 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 classi4cados no ativo e passivo circulantes,
respectivamente. Os títulos classi4cados como títulos para negociação, independentemente da sua data
de vencimento, estão classi4cados integralmente no ativo circulante, conforme estabelecido pela Circular
Bacen 3.068/2001. Os créditos tributários são classi4cados no longo prazo nos termos da Circular Bacen
3.959/2019.
(d) Caixa e equivalentes de caixa
Para 4ns da demonstração dos [uxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem aos saldos de
disponibilidades e aplicações inter4nanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a um
insigni4cante risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior a noventa dias.
(e) Aplicações inter3nanceiras de liquidez
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 4nanceira 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 classi4cados 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 classi4cados na categoria títulos para negociação; e
(2) da conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a títulos
e valores mobiliários classi4cados 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 classi4cados 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 classi4cados
nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconhecidas no
resultado do período.
(g) Requisitos Minimos no Processo de Apreçamento de Instrumetos Financeiros (Titulos e Valores
Mobiliários e Instrumentos 3nanceiros Derivativos)
Os instrumentos 4nanceiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo e os que não são mensurados
ao valor justo no resultado são ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos 4nanceiros
são posteriormente mensurados, no 4m de cada período, mediante o uso de técnicas de avaliação. Esse
cálculo é baseado em premissas, que levam em consideração o julgamento da Administração com base
em informações e condições de mercado existentes na data do balanço.
O Banco Santander classi4ca as mensurações ao valor justo usando a hierarquia de valor justo que re[ete
o modelo utilizado no processo de mensuração, e está de acordo com os seguintes níveis hierárquicos:
Nível 1: Determinados com base em cotações públicas de preços (não ajustados) em mercados ativos
para ativos e passivos idênticos, incluem títulos da dívida pública, ações e derivativos listados.
Nível 2: São os derivados de dados diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis
para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços).
Nível 3: São derivados de técnicas de avaliação que incluem dados para os ativos ou passivos que não são
baseados em variáveis observáveis de mercado (dados não observáveis).
Nível 1: Os títulos e valores mobiliários de alta liquidez com preços observáveis em um mercado ativo
estão classi4cados no nível 1. Neste nível foram classi4cados a maioria dos Títulos do Governo Brasileiro
(principalmente LTN, LFT, NTN-B e NTN-F), ações em bolsa e outros títulos negociados no mercado ativo.
Os derivativos negociados em bolsas de valores são classi4cados no nível 1 da hierarquia.
Nível 2: Quando as cotações de preços não podem ser observadas, a Administração, utilizando seus
próprios modelos internos, faz a sua melhor estimativa do preço que seria 4xado pelo mercado. Esses
modelos utilizam dados baseados em parâmetros de mercado observáveis como uma importante
referência. A melhor evidência do valor justo de um instrumento 4nanceiro no reconhecimento inicial é
o preço da transação, a menos que, o valor justo do instrumento possa ser obtido a partir de outras
transações de mercado realizadas com o mesmo instrumento ou com instrumentos similares ou possa ser
mensurado utilizando-se uma técnica de avaliação na qual as variáveis usadas incluem apenas dados de
mercado observáveis, sobretudo taxas de juros. Esses títulos e valores mobiliários são classi4cados no
nível 2 da hierarquia de valor justo e são compostos, principalmente por Títulos Públicos (compromissada,
LCI Cancelável e NTN) em um mercado menos líquido do que aqueles classi4cados no nível 1. Para os
derivativos negociados em balcão, para a avaliação de instrumentos 4nanceiros (basicamente swaps e
opções), utilizam-se normalmente dados de mercado observáveis como, taxas de câmbio, taxas de juros,
volatilidade, correlação entre índices e liquidez de mercado. No apreçamento dos instrumentos 4nanceiro
mencionados, utiliza-se a metodologia do modelo de Black-Scholes (opções de taxa de câmbio, opções
de índice de taxa de juros, caps e [oors) e do método do valor presente (desconto dos valores futuros
por curvas de mercado).
Nível 3: Quando houver informações que não sejam baseadas em dados de mercado observáveis, o
Banco Santander utiliza modelos desenvolvidos internamente, visando mensurar adequadamente o valor
justo destes instrumentos. No nível 3 são classi4cados, principalmente, Instrumentos de baixa de liquidez.
Os derivativos não negociados em bolsa e que não possuem informações observáveis num mercado ativo
foram classi4cados como nível 3, e estão compostos, incluindo derivativos exóticos.
Os instrumentos 4nanceiros do Banco avaliados e registrados pelo seu valor justo são substancialmente
preci4cados com base em cotações públicas de preços em mercados ativos e para instrumentos idênticos
(nível 1) ou tem sua preci4cação derivada de imputs observáveis como importante referência (nível 2).
Para os instrumentos 4nanceiros não-mensurados pelo seu valor justo, não há diferenças signi4cativas
entre este e o valor contábil pelo qual estão registrados.
(h) 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 4nanceiros 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 4nanceiros objetos da cessão
permanecem registrados como operações de crédito e o valor recebido como obrigações por operações
de venda ou de transferência de ativos 4nanceiros.
O Banco não realizou operação de cessão de crédito com retenção de riscos.
Os prêmios ou descontos em operações de aquisição de ativos 4nanceiros referem-se à diferença entre
o valor efetivamente pago e o valor original contratado atualizado, que estão sendo apresentados, para
4ns da elaboração dessas demonstrações 4nanceiras, 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 [uxo de recebimento, classi4cados 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 especí4cos das carteiras e na política de
avaliação de risco da Administração na constituição das provisões, conforme estabelecido pela Resolução
CMN 2.682/1999.
(i) 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.
i.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 4cam 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.
(j) 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:
j.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.
j.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%).
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Notas explicativas às demonstrações 3nanceiras em 30 de junho de 2020
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Banco Olé Consignado S.A.
(Anteriormente denominado Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.)

CNPJ: 71.371.686/0001-75

j.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.
(k) 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 1nanceiro (Nota 14.b).
(l) 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 1nanceiras.
As provisões são reavaliadas ao 1nal de cada período de reporte para re?etir 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 su1ciente
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 17.f) 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 1nanceiras.
(m) Programa de integração social (PIS) e Contribuição para o 8nanciamento da seguridade social
(Co8ns)
O PIS (0,65%) e a Co1ns (4,00%) são calculados sobre as receitas da atividade ou objeto principal da
pessoa jurídica. Para as instituições 1nanceiras é permitida a dedução das despesas de captação na
determinação da base de cálculo. As despesas de PIS e Co1ns são registradas em despesas tributárias.
(n) 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 1scal. A CSLL é calculada pela alíquota de 20%
(até 01 de março de 2020, 15%), incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes determinados pela
legislação 1scal. 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 1scal 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.
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 8.b, está baseada em
projeções de resultados futuros e fundamentada em estudo técnico.
(o) Redução ao valor recuperável de ativos
Os ativos 1nanceiros e não 1nanceiros são avaliados ao 1nal de cada período de reporte, com o objetivo
de identi1car 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 de1nido 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 30 de junho de 2020 e 2019.
4 Caixa e equivalentes de caixa

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 31/12/2018
Disponibilidades 4.811 22.824 1.401 13.387
Aplicações Inter8nanceiras de Liquidez 4.000 10.350 2.010 7.550
Aplicações no Mercado Aberto 4.000 10.350 2.010 7.550
Total - Circulante 8.811 33.174 3.411 20.937

5 Aplicações inter3nanceiras de liquidez
30/06/2020 30/06/2019

Aplicações no Mercado Aberto Até 3 Meses Total Total
Posição Bancada 4.000 4.000 2.010
Letras do Tesouro Nacional - LTN 4.000 4.000 2.010
Total - Circulante 4.000 4.000 2.010

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

30/06/2020 30/06/2019

Títulos Disponíveis para Venda

Valor do
Custo

Amortizado

Ajuste ao Valor de
Mercado Re@etido no
Patrimônio Líquido

Valor
Contábil

Valor
Contábil

Letras Financeiras do Tesouro – LFT 32.369 (4) 32.365 30.937
Título de Capitalização - - - 522
Total 32.369 (4) 32.365 31.459

(b) Abertura por vencimento
30/06/2020 30/06/2019

De 1 a 3 Anos Total Total
Títulos Disponíveis para Venda
Letras Financeiras do Tesouro – LFT 32.365 32.365 30.937
Título de Capitalização - - 522
Total 32.365 32.365 31.459

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 1nanceiros durante os períodos de 1 de janeiro a 30 de
junho de 2020 e de 2019.
7 Carteira de créditos e provisão para perdas
(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:

30/06/2020 30/06/2019
Operações de Crédito 15.591.027 13.665.875
Empréstimos e Títulos Descontados (1) 15.591.027 13.665.875
Outros Créditos(2) 71.648 64.072
Total 15.662.675 13.729.947
Circulante 4.945.556 4.644.679
Longo Prazo 10.717.119 9.085.268

(1) A carteira de operações de crédito está apresentada pelo valor líquido de prêmios e descontos nas
aquisições de carteiras de outras instituições 1nanceiras.
(2) O saldo de outros créditos refere-se a operações de compras à vista ou parcelada com cartão de crédito
consignado (Nota 9).
(b) Aquisição e venda de ativos 8nanceiros
Durante o primeiro semestre de 2020, foi celebrado contrato de cessão de crédito para aquisição de
operações de crédito consignado sem coobrigação, no valor de R$125.000, tendo como contraparte
instituição 1nanceira não integrante do Grupo Santander. A transferência dos ativos e correspondente
liquidação 1nanceira ocorreu em julho de 2020.
(c) Carteira de créditos por vencimento

30/06/2020 30/06/2019
Vencidas 270.220 234.861
A Vencer:
Até 3 Meses 1.950.215 1.898.753
De 3 a 12 Meses 2.995.341 2.745.926
Acima de 12 Meses 10.446.899 8.850.407
Total 15.662.675 13.729.947

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

30/06/2020
Carteira de Créditos Provisão

Nível de Risco
% Provisão Mínima

Requerida
Curso
Normal

Curso
Anormal(1) Total

Total
Requerida

A 0,5% 13.581.523 - 13.581.523 67.908
B 1% 374.856 424.294 799.150 7.991
C 3% 171.107 221.955 393.062 11.792
D 10% 49.959 318.177 368.136 36.814
E 30% 7.218 73.960 81.178 24.353
F 50% 4.291 64.123 68.414 34.207
G 70% 3.958 67.893 71.851 50.296
H 100% 19.446 279.915 299.361 299.361
Total 14.212.358 1.450.317 15.662.675 532.722

30/06/2019

Nível de Risco
% Provisão Mínima

Requerida
Curso
Normal

Curso
Anormal(1) Total

Total
Requerida

A 0,5% 12.078.975 - 12.078.975 60.395
B 1% 334.807 298.393 633.200 6.332
C 3% 193.887 203.019 396.906 11.907
D 10% 25.104 144.329 169.433 16.943
E 30% 6.565 67.404 73.969 22.191
F 50% 3.351 57.173 60.524 30.262
G 70% 2.673 49.514 52.187 36.532
H 100% 8.835 255.918 264.753 264.753
Total 12.654.197 1.075.750 13.729.947 449.315

(1) Inclui parcelas vincendas e vencidas.

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

01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Saldo Inicial 452.699 397.162
Constituições Líquidas das Reversões 289.974 182.146
Baixas de Créditos para Prejuízo (209.951) (129.993)
Saldo Final 532.722 449.315
Circulante 133.186 111.887
Longo Prazo 399.536 337.428
Créditos Recuperados (1) 43.312 18.423

(1) Registrados como receita da intermediação 1nanceira na rubrica de operações de crédito.
(f) Créditos renegociados

30/06/2020 30/06/2019
Créditos Renegociados 128.033 52.646
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 26.084 17.517
Percentual de Cobertura sobre a Carteira de Renegociação 20,4% 33,3%

(g) Concentração de crédito

30/06/2020 30/06/2019
Carteira de Crédito Risco % Risco %
Maior Devedor 249 0,00% 246 0,00%
10 Maiores 2.331 0,01% 2.102 0,02%
20 Maiores 4.502 0,03% 4.014 0,03%
50 Maiores 10.908 0,07% 9.687 0,07%
100 Maiores 20.835 0,13% 18.242 0,13%

8 Créditos tributários

(a) Natureza e origem dos créditos tributários

Saldo em
31/12/2019 Constituição Realização

Saldo em
30/06/2020

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 90.246 132.649 (105.956) 116.939
Provisão para Processos Judiciais e
Administrativos - Ações Cíveis 21.860 9.539 (5.983) 25.416
Provisão para Riscos Fiscais e Obrigações Legais 26 10 - 36
Provisão para Processos Judiciais e
Administrativos - Ações Trabalhistas 1.227 691 (602) 1.316
Participações no Lucro, Bônus e Grati1cações
de Pessoal 5.453 3.177 (4.522) 4.108
Ajuste ao Valor de Mercado dos Títulos
Disponíveis para Venda 1 3 (2) 2
Outras Provisões Temporárias - 14.655 (8.095) 6.560
Total dos Créditos Tributários Registrados 118.813 160.724 (125.160) 154.377

Longo Prazo 118.813 154.377

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.
Com base na Resolução CMN 4.720 e a Circular BACEN 3.959, os Créditos Tributários devem ser
apresentados integralmente no longo prazo, para 1ns de balanço. O saldo comparativo de 31 de
dezembro de 2019 foi reclassi1cado para manter a comparabilidade.
(b) Expectativa de realização dos créditos tributários

30/06/2020
Diferenças Temporárias

Ano IRPJ CSLL Total
2020 38.756 31.005 69.761
2021 36.598 29.279 65.877
2022 2.974 2.380 5.354
2023 2.974 2.380 5.354
2024 2.974 2.380 5.354
2025 a 2027 1.487 1.190 2.677
Total 85.763 68.614 154.377

Em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis, 1scais 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$144.436 (30/06/2019– R$92.115), calculados
de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias e a taxa média de captação,
projetada para os períodos correspondentes.
9 Outros créditos – diversos

30/06/2020 30/06/2019
Títulos e Créditos a Receber (Nota 7.a) (1) 71.648 64.072
Devedores por Depósitos em Garantia 6.605 6.465
Para Interposição de Recursos Cíveis (Nota 17.c) 6.371 6.245
Para Interposição de Recursos Trabalhistas (Nota 17.c) 234 220

Impostos e Contribuições a Compensar 58.195 47.015
Valores a Receber de Sociedades Ligadas (Nota 19.e ) 1.411 6.602
Adiantamento de comissões 11.798 19.004
Valores a Receber de Convênios (2) 9.726 24.899
Creditos Liberados Pendente de Averbação (3) 73.583 84.737
Diversos 8.803 2.673
Subtotal 241.769 255.467
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (563) (1.039)
Total 241.206 254.428
Circulante 234.601 248.183
Longo Prazo 6.605 6.245

(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$79.796.
(30/06/2019 – R$114.735). 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 classi1cação de risco de1nido pela Resolução CMN 2.682/1999, no montante de R$70.070
(30/06/2019– R$89.836).
(3) Refere-se à liquidação de contratos de crédito consignado portados de outras instituições 1nanceiras
pelo Olé Consignado e conforme previsto na Resolução CMN 4.292/2013 e Carta-Circular Bacen
3.650/2014, pendentes de averbação junto ao órgão conveniado.
10 Outros valores e bens

Despesas antecipadas 30/06/2020 30/06/2019
Ressarcimento de custo de operação - Portabilidade 155.572 144.030
Comissões diferidas – Circ. BC 3.693/2013 - 1.273
Outras 8.043 9.932
Total 163.615 155.235
Circulante 51.088 55.096
Longo Prazo 112.527 100.139

11 Participações em controladas

30/06/2020
Quantidade de Cotas

Possuídas (Mil)
Controladas Atividade Cotas Participação
SANB Promotora de Vendas e Cobrança Ltda.
(Anteriormente denominada Crediperto Promotora
de Vendas e Cobrança Ltda.) Promotora de Vendas 6.950 100,0%
Santander Tecnologia e Inovação Ltda.
(Anteriormente denominada OLÉ Tecnologia Ltda)

Serviços de Tecnologia da
Informação 450 100,0%

Patrimônio
Líquido

Ajustado
Lucro

Líquido
Valor dos

Investimentos

Resultado da
Equivalência
Patrimonial

Controladas 30/06/2020
01/01 a

30/06/2020 30/06/2020 30/06/2019
01/01 a

30/06/2020
01/01 a

30/06/2019
SANB Promotora de
Vendas e Cobrança Ltda.
(Anteriormente denominada
Crediperto Promotora de
Vendas e Cobrança Ltda.) 13.362 1.606 13.362 10.810 1.606 1.690
Santander Tecnologia
e Inovação Ltda.
(Anteriormente denominada
OLÉ Tecnologia Ltda..) 5.956 461 5.956 3.925 461 933
Total 19.318 2.067 19.318 14.735 2.067 2.623

12 Imobilizado de uso

30/06/2020 30/06/2019
Outras imobilizações de uso Custo Depreciação Residual Residual
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 4.374 (2.842) 1.532 1.618
Sistema de Processamento de Dados 10.670 (7.220) 3.450 4.799
Sistema de Comunicação 443 (234) 209 249
Sistema de Segurança 80 (64) 16 17
Total 15.567 (10.360) 5.207 6.683

13 Intangível

30/06/2020 30/06/2019
Custo Amortização Líquido Líquido

Outros ativos intangíveis
Desenvolvimento de Logiciais 53.256 (16.320) 36.936 29.804
Total 53.256 (16.320) 36.936 29.804

14 Captação de recursos
(a) Depósitos

30/06/2020 30/06/2019

Até 3 Meses

De 3 a 12

Meses

Acima de 12

Meses Total Total
Depósitos Inter1nanceiros 2.012.998 4.764.413 6.739.744 13.517.155 12.025.680
Depósitos a Prazo (1) - - - - 13.840
Total 2.012.998 4.764.413 6.739.744 13.517.155 12.039.520

Circulante 6.777.411 5.998.188
Longo Prazo 6.739.744 6.041.332

(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

01/01 a
30/06/2020

01/01 a
30/06/2019

Depósitos a Prazo (90) (572)
Depósitos Inter1nanceiros (480.163) (508.467)
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (27) (32)
Total (480.280) (509.071)

15 Fiscais e previdenciárias
30/06/2020 30/06/2019

Impostos e Contribuições a Recolher 38.420 156.575
Provisão para Impostos e Contribuições sobre o Lucro 187.213 9.928
Total Circulante 225.633 166.503

16 Outras obrigações - diversas
30/06/2020 30/06/2019

Provisão para Processos Judiciais e Administrativos – Fiscais,
Trabalhistas e Cíveis (Nota 17.b) 60.378 50.546
Provisão para Pagamentos a Efetuar
Despesa de Pessoal 9.578 8.499
Contas a pagar 24.477 23.478
Outros Pagamentos 9.355 7.277

Comissões a pagar 25.101 38.316
Valores a Repassar - Bandeira Cartão 63.521 52.322
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas (Nota 19.e) 5.956 3.279
Prestações Recebidas e Pendentes de Baixa 13.137 7.093
Outros 15.378 7.033
Total 226.881 197.843

Circulante 192.742 175.147

Longo Prazo 34.139 22.696

17 Provisões, passivos contingentes, ativos contingentes e obrigações
legais
(a) Ativos contingentes
No Olé Consignado, em 30 de junho de 2020 e 2019, não foram reconhecidos contabilmente ativos
contingentes (Nota 3.i).
(b) Saldos patrimoniais das provisões para processos judiciais e administrativos e obrigações
legais por natureza

30/06/2020 30/06/2019
Provisão para Riscos Fiscais e Obrigações Legais (Nota 16) 80 42
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos -
Ações Trabalhistas e Cíveis (Nota 16) 60.298 50.504
Ações Trabalhistas 2.925 749
Ações Cíveis 57.373 49.755
Total 60.378 50.546

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

01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Fiscais Trabalhistas Cíveis Fiscais Trabalhistas Cíveis

Saldo Inicial 60 2.737 49.658 28 712 40.733
Constituição Líquida de Reversão
(Notas 26) 19 809 21.017 12 173 12.238
Atualização Monetária 1 1 - -
Baixas por Pagamento - (621) (14.194) - (136) (9.571)
Outros - - 892 - - 6.355
Saldo Final 80 2.925 57.373 42 749 49.755
Depósitos em Garantia - - 234 6.371 - 220 6.245
Outros Créditos (Nota 9)(1) - 234 6.371 - 220 6.245

(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) 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.
(e) 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 classi1cadas
como risco provável de perda, mas a valoração é realizada pelos advogados da empresa, em análise
baseada na lei e jurisprudências adequadas, a 1m de identi1car o real risco de prejuízo ao 1nal da ação.
(f) Passivos contingentes 8scais, trabalhistas e cíveis classi8cados como risco de perda possível
São processos judiciais e administrativos de natureza 1scal, trabalhista e cível classi1cados, com base na
opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda possível, não sendo provisionados.
Em 30 de junho de 2020, o montante de ações de natureza cível classi1cado como perda possível
totalizaram R$12.973 e de natureza trabalhista totalizaram de R$2.351. Nesta mesma data o Banco não
possui ações de natureza 1scal classi1cado como de perda possível.
18 Patrimônio líquido
(a) Capital social
O capital social em 30 de junho de 2020 é de R$724.000 (30/06/2019– R$520.000) representado por
435.599 mil (30/06/2019– 435.599 mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de
domiciliados no país.
Em AGO de 30 de abril de 2020, os acionistas representando a totalidade do capital social, aprovaram
o aumento de capital social do Banco no valor de R$204.000, passando dos atuais R$520.000 para
R$724.000, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização do excesso proveniente da
Reserva para Equalização do Dividendos, representado por 435.599 mil ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal.
(b) Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio
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 a Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020,
sendo inputados integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício solcial de 2019.
Em 25 de março de 2020, foi deliberado a declaração de distribuição e pagamento de juros sobre capital
próprio, no montante de R$50.000, ad referendum a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em
2021, sendo inputados integralmente aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2020.
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 1nalidade 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.
19 Partes relacionadas
(a) Remuneração de pessoal-chave da Administração
AAGO do Olé Consignado, realizada em 30 de abril de 2020, aprovou a proposta de remuneração máxima
global para os Administradores para o exercício de 2020, no montante de até R$6.490 (30/06/2019 –
R$8.712), abrangendo a remuneração 1xa 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.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS
TRABALHADORESDAEMPRESAVALES.A ACORDOCOLETIVOESPECÍFICOS
DE TRABALHO 2020/2022 - O diretor secretário do SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃOMINERAL E DE PESQUISA,
PROSPECÇÃO, EXTRAÇÃOEBENEFICIAMENTODOFERROEMETAIS BÁSICOS E
DEMAISMINERAISMETÁLICOSENÃOMETÁLICOSDECONGONHAS,BELOVALE
E OURO PRETO E REGIÃO - METABASE INCONFIDENTES no uso de suas atribuições
estatutárias convoca todos os trabalhadores da empresa Vale S.A, Mina Fábrica, Mina
Timbopeba e Mina Viga, associados ou não ao Sindicato, para ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, tendo votações nas dependências da empresa em Mina Timbopeba
e na subsede do Sindicato, localizada à RuaM, 186, Bairro Jardim Inconfidentes, emMariana,
no dia 30 de julho/2020, sendo na Mina Timbopeba de 07h00min às 20h00min e na subsede
de 08h00min às 18h00min; e votações nas dependências da empresa nas Minas Fábrica e
Viga nos dias 30 e 31 de julho/2020, ambas de 06h00min às 19h00min. A assembleia é
chamada para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Discussão e apreciação dos
Acordos Coletivos Específicos de Trabalho, ano 2020/2022; 2 - Autorização para instalação
de assembleia em caráter permanente; 3 - Outros assuntos de interesse da categoria
profissional. Seu resultado será comunicado aos trabalhadores pelos canais de divulgação
do Sindicato. Congonhas/MG, 29 de julho de 2020. Sidney Jose Roque, Diretor.

PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA/MG
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais,
através de seu Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO
PARA READEQUAÇÃO NOS ITENS da licitação divulgada através do
edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2020, PROCESSO
LICITATÓRIO nº 041/2020, RP nº 020 tendo por objeto a eventual e

futura aquisição de material médico hospitalar para atender as
necessidades da secretaria municipal de saúde de Nova Porteirinha -

MG - Cujo credenciamento seria dia 29/07/2020, 09:00 Horas -
Pregoeiro Fábio Almeida Alves, tel.(38) 3625-8113. Maiores informações

no Site www.novaporteirinha.mg.gov.br Telefax: (38) 3834-1748.

Notas explicativas às demonstrações 3nanceiras em 30 de junho de 2020
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Banco Olé Consignado S.A.
(Anteriormente denominado Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.)

CNPJ: 71.371.686/0001-75

(a.2) Benefícios de curto prazo
A tabela a seguir demonstra os valores pagos a títulos de salários e honorários da Diretoria Executiva,
refere-se ao montante reconhecido como despesa nos semestres /ndos em 30 junho de 2020 e 2019:

01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Remuneração Fixa 1.325 1.291
Remuneração Variável 39 461
Total Benefícios de Curto Prazo 1.364 1.752
Remuneração Baseada em Ações 250 1.476
Total Benefícios de Longo Prazo 250 1.476
Total 1.614 3.228

Adicionalmente, no primeiro semestre de 2020, foram recolhidos encargos sobre a remuneração da
Diretoria Executiva no montante de R$404(2019 - R$394).
(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 /nanceira.
(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 a/ns, até o segundo grau;
IV - pessoas naturais com participação societária quali/cada em seu capital;
V - pessoas jurídicas com participação societária quali/cada em seu capital;
VI - pessoas jurídicas em cujo capital, direta ou indiretamente, uma Instituição Financeira Santander
possua participação societária quali/cada;
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:

(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)

30/06/2020
01/01 a

30/06/2020 30/06/2019
01/01 a

30/06/2019
Disponibilidades 3.529 - 1.204 -
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) 3.529 - 1.204 -
Aplicações Inter>nanceiras de Liquidez 4.000 22 2.010 46
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) 4.000 22 2.010 46
Títulos e Valores Mobiliários - - 522 -
Santander Capitalização S.A. (4) - - 522 -
Valores a Receber de Sociedades Ligadas
(Nota 9) 1.411 5.170 6.602 4.268
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) 478 5.170 77 1.208
SANB Promotora de Vendas e Cobrança Ltda.
(Anteriormente denominada BPV Promotora de
Vendas e Cobrança Ltda.) (3) 42 - 549
Santander Tecnologia e Inovação (Anteriormente
denominada Olé Tecnologia Ltda. (3) 891 - 410
Banco BS2 S.A. (2) - - 6.525 2.101
Outros Créditos - Diversos - - 1.265 -
Banco BS2 S.A. (2) - - 104 -
SANB Promotora de Vendas e Cobrança Ltda.
(Anteriormente denominada BPV Promotora de
Vendas e Cobrança Ltda.) (3) - - 1.161 -
Despesas Antecipadas - - 34 -
SANB Promotora de Vendas e Cobrança Ltda.
(Anteriormente denominada BPV Promotora de
Vendas e Cobrança Ltda.) (3) - - 34 -
Depósitos (13.517.155) (480.163)(12.005.338) (507.828)
Banco Santander (Brasil) S.A. (1) (13.517.155) (480.163)(12.005.338) (507.828)
Valores a Pagar de Sociedades Ligadas (Nota 16) (5.956) (21.174) (3.279) (33.153)
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) - (953) - (747)
SANB Promotora de Vendas e Cobrança Ltda.
(Anteriormente denominada BPV Promotora de
Vendas e Cobrança Ltda.) (3) (5.956) (16.454) (2.267) (22.320)
Santander Brasil Tecnologia S.A (5) - (372) - (253)
Santander Tecnologia e Inovação (Anteriormente
denominada Olé Tecnologia Ltda. (3) - (3.395) - (6.330)
Banco BS2 S.A. (2) - - (1.012) (3.503)
Sociais e Estatutárias (5.131) (321) (4.750) (2.763)
Pessoal Chave da Administração (5.131) (321) (4.750) (2.763)
Outras Obrigações - Diversas (49) - (6.754) -
Banco Santander (Brasil) S.A.(1) (49) - (6.754) -

(1) Controlador direto do Olé Consignado.
(2) Acionista minoritário do Olé Consignado.
(3) Controlada direta pelo Olé Consignado.
(4) Controlada indireta pelo Banco Santander.
(5) Controlada direta pelo Banco Santander a partir de 2018 e controlada direta pelo Banco Santander
Espanha em 2017.

20 Resultado de operações com títulos de valores mobiliários
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019

Rendas de Títulos de Renda Fixa 561 954
Rendas de Aplicações Inter/nanceiras de Liquidez 22 46
Total 583 1.000

21 Receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias

01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Cadastro - Consignado 773 1.151
Interchange de Bandeiras – Cartões 2.656 2.202
Cartões (Anuidade, Saque e Emissão de Cartão) 599 550
Rendas de serviços prestados a ligadas(1) 3.774 1.208
Outros 188 223
Total 7.990 5.334

(1) Refere-se a valores recebidos por serviços prestados ao Santander R$3.397.

22 Despesas de pessoal
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019

Remuneração (14.637) (15.129)
Encargos (4.608) (4.136)
Benefícios (3.461) (3.974)
Treinamento (105) (171)
Total (22.811) (23.410)

23 Despesas administrativas
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019

Processamento de Dados (59.708) (54.290)
Depreciações e Amortizações (5.069) (4.013)
Serviços Técnicos Especializados e de Terceiros (138.791) (108.740)
Comunicações (7.135) (6.632)
Propaganda, Promoções e Publicidade (4.329) (6.910)
Serviços do Sistema Financeiro (2.414) (1.455)
Aluguel (1.974) (1.919)
Outras (2.313) (2.717)
Total (221.733) (186.676)
24 Despesas tributárias

01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019
Despesa com Co/ns (45.298) (39.237)
Despesa com ISS (400) (267)
Despesa com PIS (7.361) (6.376)
Outras (384) (543)
Total (53.443) (46.423)

25 Outras receitas operacionais
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019

Recuperação de Encargos e Despesas (1) 46.012 44.840
Reversão de Provisão de Saldos a Receber de Convênios(2) 6.039 33.929
Variação Monetária Ativa 100 27
Outras 1.453 707
Total 53.604 79.503
(1) Refere-se, principalmente, a: ressarcimento de custos de originação em operações de portabilidade,
R$40.349 (2019 – R$36.350); (iii) recuperação de despesas com correspondentes, R$4.728 (2019 –
R$2.425) e (iv) reversão de provisão de repasses de valores dos órgãos públicos conveniados 6.039 (2019
– R$33.929).
(2) Estão registradas, receitas de reversão de provisão para perdas em repasses de valores de órgãos
públicos conveniados.

26 Outras despesas operacionais
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019

Provisões Operacionais
Fiscais (Nota 17.c) (19) (12)
Trabalhistas (Nota 17.c) (809) (173)
Cíveis (Nota 17.c) (21.017) (12.238)
Provisão de Saldos a Receber de Convênios (1) - (5.189)
Despesas de Interveniências de Repasses de Recursos (10.752) (10.757)
Comissões (2) (170.647) (168.489)
Outras (18.891) (15.616)
Total (222.135) (212.474)
(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.

27 Imposto de renda e contribuição social
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e
Participações 412.307 420.457
Participações no Lucro(1) (3.358) (4.246)
Resultado antes dos Impostos 408.949 416.211
Encargo Total do Imposto de Renda e Contribuição Social
às Alíquotas de 25% e 20%, respectivamente(2) (184.027) (166.484)
Resultado de Participações em Controladas 930 1.049
Despesas Indedutíveis Líquidas de Receitas não Tributáveis
de Caráter Permanente 5.239 (486)
Pagamento a título de Juros sobre o Capital Próprio 16.615 -
Efeito da Majoração da Alíquota de CSLL(2)/Diferencial de
Alíquota do Adicional de Imposto de Renda 9.152 12
Incentivos Fiscais Deduzidos do Imposto a Pagar 441 457
Imposto de Renda e Contribuição Social (151.650) (165.452)

(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.n).
(3) Majoração da alíquota da CSLL, a partir de março de 2020, por tempo indeterminado (Nota 3.n).
(4) Incentivos /scais deduzidos do imposto de exercício anterior – 2018.

28 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 /nanceiras do Banco
Santander, disponíveis no endereço eletrônico www.santander.com.br/ri.

29 Informações Complementares
(a) Efeitos da Pandemia – COVID 19
O Banco monitora os efeitos desta pandemia que afetam suas operações e que possam afetar
adversamente seus resultados. Desde o início da pandemia no Brasil, foram estruturados Comitês de
acompanhamento dos efeitos da propagação e de seus impactos, além das ações governamentais para
mitigar os efeitos da COVID-19.
O Banco mantém suas atividades operacionais, observando os protocolos do Ministério da Saúde e das
demais Autoridades. Dentre as ações tomadas, destacam-se (a) a dispensa de funcionários do grupo
de risco e intensi/cação do trabalho em home of/ce, (b) a de/nição de protocolo de acompanhamento,
junto aos pro/ssionais da saúde, para os funcionários e familiares que tiverem os sintomas do Covid-19
e (c) ao aumento da comunicação sobre as medidas de prevenção e os meios remotos de atendimento.
O Governo Federal por meio do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil tem adotado
medidas para mitigar os impactos causados pela COVID-19, especi/camente sobre operações de crédito,
captação de recursos, redução de compulsório e aspectos relacionados a capital, tais como (a) medidas
de facilitação das renegociações das operações de crédito sem que haja aumento dos provisionamentos,
(b) redução dos requerimentos de capital, de forma a ampliar a capacidade de concessão de crédito do
Sistema Financeiro e (c) redução das alíquotas do recolhimento compulsório, para melhorar as condições
de liquidez.
Até a data desta divulgação, o Banco não identi/cou impactos signi/cativos quanto ao volume de
transações, pedidos de renegociação e no nível de perdas em operações de crédito concedidas em
decorrência da pandemia.
Os impactos futuros relacionados à pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à
sua duração e severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com precisão neste momento,
continuarão a ser acompanhados pela Administração.
(b) Opção de venda de participação no Banco Olé Consignado S.A.
Em 14 de março de 2019, o acionista minoritário do Olé Consignado formalizou seu interesse em
exercer a opção de venda prevista no Contrato de Investimento, celebrado em 30 de julho de 2014, para
alienação de sua participação de 40% no capital social do Olé Consignado ao Banco Santander (Brasil)
S.A. (“Banco Santander”).
Em 20 de dezembro de 2019, as partes celebraram um acordo vinculante para aquisição, pelo Banco
Santander, da totalidade das ações de emissão da Bosan Participações S.A. (holding cujo único ativo
são ações representando 40% do capital social do Olé Consignado), pelo valor total de R$1,6 bilhão
(“Operação”), a ser pago na data de fechamento da Operação.
Em 31 de janeiro de 2020, a Companhia e os acionistas da Bosan Participações S.A. (“Bosan”) concluíram
o acordo de/nitivo e assinaram o contrato de compra e venda de 100% das ações emitidas pela Bosan,
através da transferência das ações da Bosan ao Banco Santander e o pagamento aos vendedores no
valor total de R$ 1.608.772.783,47. Como resultado, o Banco Santander se tornou, direta e indiretamente,
detentor de 100% das ações do Olé Consignado.
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações 3nanceiras

Aos Administradores e Acionistas
Banco Olé Consignado S.A.
(anteriormente denominado Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.)
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Olé Consignado S.A. («Banco»), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Olé Consignado S.A. em
30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre
findo 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações
3nanceiras e o relatório do 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações 3nanceiras
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.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
3nanceiras
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, 28 de julho de 2020.

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Paulo Rodrigo Pecht
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP213429/O-7

30/06/2020
Em Milhares de Ações

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

30/06/2019
Em Milhares de Ações

Acionistas Ações (%)
Aymoré CFI 261.359 60,0%
BOSAN Participações S.A. 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 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 Consignado S.A.
Desta forma a p artir de 23 de dezembro de 2019, o Banco Santander (Brasil) S.A. passou a ser o controlador
direto do Banco Olé Consignado S.A.

Prefeitura Municipal de Paraopeba - Aviso de Publicação Pregão
Eletrônico nº013/2020, Processo nº111/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAOPEBA-MG, por intermédio da Divisão de Compras Licitações,
Contratos e Convênios, realizará a Licitação naModalidade Pregão Eletrônico,
em sessão a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.
licitardigital.com.br) no dia 12 de agosto de 2020, às 09:00. RECEBIMENTODE
PROPOSTAS: ATÉ AS 08:59 HORAS DO DIA 12/08/2020. Prédio localizado na
Rua Américo Barbosa nº 13, Centro, nesta. Refere-se à “Objeto Contratação
de Empresa para Fornecimento Fracionado de Moveis e Eletrodomés2cos”.
Cópias do edital poderão ser ob2das no endereço supra e nos sites www.
licitardigital.com.br e www.paraopeba.mg.gov.br. Informações através do
telefone: 031-3714-1442, no horário de 13:00 às 17:00 horas e através do
email licitacaoparaopebamg@paraopeba.mg.gov.br. Paraopeba/MG 28 de
agosto de 2020. Jose Valadares Bahia - Prefeito Municipal
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