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RELATÓRIO DE REVISÃO DAS INFORMAÇÔES INTERMEDIÁRIAS 
 
Aos 
Acionistas e aos Conselheiros da 
COMPANHIA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S/A - SPA 
Santos – SP 
 
Introdução 
 
Revisamos as informações contábeis intermediárias da COMPANHIA 
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S/A (SPA) referente ao trimestre 
findo em 30 de setembro de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 
30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado do 
resultado abrangente para o período de três e nove meses findo naquela data e 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove 
meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.  
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações 
contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21(R4) – Demonstração 
Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, 
emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações 
contábeis intermediárias com base em nossa revisão.  
 
Alcance da revisão  
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de 
Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - 
Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of 
the Entity, respectivamente). A revisão de informações intermediárias consiste 
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos 
assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e 
de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é 
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com 
as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança 
de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam 
ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de 
auditoria. 
 
  



 

 

Base para conclusão com ressalva sobre as informações contábeis 
intermediárias 
 
Imobilizado  
 
Conforme nota explicativa nº 11 “Imobilizado”, em 30 de setembro de 2020 a 
Companhia possuía o saldo residual de R$1.655.174.154,86. A Administração 
não apresentou relatório de inventário atualizado do controle patrimonial suporte 
aos registros contábeis e não submeteu os bens do Ativo Imobilizado ao teste 
de recuperabilidade, Impairment, e nem realizou o estudo da vida útil dos bens, 
valor residual e taxas de depreciação, conforme requer a NBC TG 01 (R4) – 
Valor Recuperável de Ativos e NBC TG 27 (R4) – Imobilizado. 
Consequentemente não foi possível obter evidência apropriada e suficiente de 
auditoria para fundamentar nossa opinião e os possíveis efeitos de distorções 
não detectadas sobre as demonstrações contábeis.  
 
Conclusão com ressalva sobre as informações Contábeis intermediárias 
 
Com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos 
tratados na seção acima intitulada “Base para Conclusão com ressalva”, não 
temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
informações contábeis intermediárias acima referidas não foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21(R4) aplicável à 
elaboração de Informações Trimestrais (ITR). 
 
Ênfases 
 
Transações com partes relacionadas  
 
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 8, a Companhia participa de transações 
com empresas/entidades governamentais, e por ocasião do encerramento de 
convênio com uma destas entidades, mencionado na Nota Explicativa nº 1, foi 
constituída uma provisão para perda no montante de R$ 45.463 mil resultando o 
montante dos saldos a receber pela SPA decorrentes de transações com partes 
relacionadas no valor de R$ 5.930 mil em 30 de setembro de 2020. Portanto, as 
demonstrações contábeis intermediárias acima referidas devem ser lidas neste 
contexto. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 
  



 

 

Déficit Atuarial 
 
Conforme Nota Explicativa nº 17a, a Companhia é patrocinadora, juntamente 
com outras empresas do sistema portuário nacional, de plano de suplementação 
de aposentadoria e outros benefícios de risco a funcionários, através do 
PORTUS – Instituto de Seguridade Social, entidade fechada de previdência 
privada, fiscalizada pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério 
da Previdência e Assistência Social. A responsabilidade da patrocinadora SPA, 
o passivo atuarial da SPA registrado no Balanço Patrimonial é de R$ 418.727 mil 
(R$ 1.082.028 em 31 de dezembro de 2019), as informações atuariais são de 
responsabilidade de empresa de consultoria Rodarte Consultoria em Estatística 
e Seguridade Ltda. O valor de R$ 2.684 mil em 30 de setembro de 2020 (1.784 
em 31 de dezembro de 2019) registrados como Plano de pensão – contribuição 
mensal, é relativo à contribuições mensais devidas ao PORTUS referente ao 
mês de setembro/2020. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a 
esse assunto. 
 
Plano de Pensão  
 
Conforme Nota Explicativa nº 17b, a Patrocinadora SPA assumiu a 
responsabilidade de arcar com o valor de R$ 577.345.407,01, apurado em 31 de 
dezembro de 2019, referente aos valores devidos ao Plano de Pensão - PBP1, 
a título de contrapartida à redução de direitos decorrentes da alteração 
regulamentar. O pagamento inicial de 20% do saldo devedor foi efetuado em 22 
de junho de 2020 no montante de R$ 117.821.025,62 e o saldo devedor de 80% 
será liquidado em 180 parcelas mensais e sucessivas. Nossa conclusão não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 
Fato relevante - Leilões de áreas no porto de Santos 
 
Conforme Nota Explicativa nº 1 – Leilões de áreas no porto de Santos, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), promoveu em 28 de 
agosto de 2020, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o leilão de ativos 
de infraestrutura incluído no programa Pró-Brasil pelo qual arrecadará R$ 505 
milhões em outorgas com as concessões dos terminais de celulose do Porto de 
Santos (SP). O grupo Eldorado Brasil Celulose arrematou o terminal STS14 com 
o lance de R$ 250 milhões. Já o terminal STS14A foi arrematado pelo grupo 
Bracell SP Celulosa Ltda. por R$ R$ 255 milhões. As empresas vencedoras 
ofereceram maior valor de outorga e ganharam direito de administrar as áreas 
por 25 anos. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 
  



 

 

Outros assuntos 
 
Valores Correspondentes 
 
As informações contábeis da Companhia para o trimestre findo em 30 de 
setembro de 2019 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
apresentadas para fins de comparabilidade foram examinadas por outro auditor 
independente que emitiu relatório com modificação de opinião em 12 de 
novembro de 2019, sobre o Plano de Pensão e pelo não atendimentos ao 
disposto nas Normas Contábeis, CPC 04 e CPC 27 – O estudo para revisão da 
vida útil e recuperabilidade dos bens integrantes do ativo da companhia e CPC 
33 – Benefícios a empregados, e sem modificação em 11 de março de 
2020.Nossa conclusão não tem ressalva sobre esses assuntos. 
 
 

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021. 
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