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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Em cumprimento as disposições estatuárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da
administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2016 da Vital Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram
para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e
dedicação, aos fornecedores e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes
pela confiança em nosso trabalho.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2017.
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Antônio Carlos Ferrari Salmeron
Roberto de Avelar França
Conselheiros

DIRETORIA
Antônio Carlos Ferrari Salmeron
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Castriciano Coelho Neto
Ricardo Mota de Farias
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas da
Vital Engenharia Ambiental S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião sem ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Vital Engenharia Ambiental S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vital Engenharia Ambiental
S.A., em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sem ressalva
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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia 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 de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
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 contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
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.
x Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro 30, de março de 2017.

CRC-RJ-2026-O/5

Mário Vieira Lopes

José Carlos de Almeida Martins

Contador - CRC-RJ 60.611/O

Contador - CRC-RJ 036.737-0

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Balanços Patrimoniais
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber de clientes (Nota 5)
Impostos a compensar
Partes relacionadas
Outras contas a receber

2016
49.174
197.717
9.239
47.499
6.650
310.279

2015

Passivo

72.016
238.079
7.020
60.745
11.520
389.380

Circulante
Fornecedores
Financiamentos (Nota 9)
Conta Garantia (Nota 4)
Obrigações fiscais e sociais
Partes relacionadas
Obrigações com pessoal
Outras contas a pagar

Não Circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários
Outras contas a receber

51.000
5.000
56.000

69.000
69.000

Não Circulante
Financiamentos (Nota 9)
Contingencia trabalhistas e cíveis (Nota 10)
Impostos e contribuições sociais diferidos
Outras contas a pagar

Investimentos
Controladas e coligadas (Nota 6)

261.522

141.653

Outros investimentos

1
261.523
81.224
936
399.683

1
141.654
100.541
103
311.298

709.962

700.678

Imobilizado (Nota 7)
Intangível (Nota 8)

2016

2015

18.041
60.474
6.230
28.912

43.517
126.954
49.905
3.753
27.945

13.074
126.731

334
252.408

76.531
5.235
4.404
12.671
98.841

42.491
5.235
4.404
52.130

245.506
21.566
170.540
46.778
484.390

245.506
21.566
127.872
1.196
396.140

709.962

700.678

Patrimônio líquido (Nota 11)
Capital social
Reserva de Capital
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Demonstrações dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

Receitas de serviços prestados
Resultado de equivalência patrimonial
Impostos incidentes
Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas
Depreciação
Despesas tributárias
Outros resultados operacionais
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes da tributação
Contribuição social
Imposto de renda
Constituição de IR / CS diferido
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício por ação do capital social
Número de ações do capital social

2016

2015

488.196
82.315
(65.360)

518.711
34.358
(70.237)

505.151

482.832

(340.398)
164.753

(366.984)
115.848

(31.501)
(150)
(624)
(1.586)
(33.861)

(26.729)
(142)
(193)
1.443
(25.621)

20.945
(30.180)
(9.235)

13.461
(20.519)
(7.058)

121.657

83.169

(3.776)
(10.213)

(4.931)
(13.345)

-

(121)

107.668

64.772

9,76

5,87

11.027.060

11.027.060

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

Capital social

Reserva de Capital
Ágio na emissão de
ações

Reservas de lucros
Reserva de lucros
Reserva legal
a realizar

Saldos em 01 de janeiro de 2015

197.438

-

15.021

Aumento Capital AGE 22-12-15

48.068

21.566

-

-

Ajuste ao custo atribuído

-

-

-

Ajuste ao custo atribuido - Investidas

-

-

-

Distribuição de Dividendos

-

-

-

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

Destinação do resultado:
Constituição de reserva legal
Apropriação à reserva de lucros a realizar

-

-

3.238
-

Saldos em 31 de dezembro de 2015

Ajuste de avaliação
patrimonial

Total

-

1.984

373.366

-

-

-

69.634

-

-

1.237

(804)

-

-

-

16

(112.081)

173.944

Resultados
acumulados

(112.081)

433
16

-

-

(112.081)

-

64.772

-

64.772

62.771

3.238
62.771

(3.238)
(62.771)

-

-

109.613

127.872

21.566

18.259

-

1.196

Ajuste ao custo atribuido - Investidas

-

-

-

-

-

-

45.582

45.582

Distribuição de Dividendos

-

-

-

(65.000)

(65.000)

-

-

(65.000)

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

-

107.668

-

107.668

Destinação do resultado:
Constituição de reserva legal
Apropriação à reserva de lucros a realizar

-

-

5.383
-

102.285

5.383
102.285

(5.383)
(102.285)

-

21.566

23.642

146.898

170.540

Saldos em 31 de dezembro de 2016

245.506

158.923

Total

245.506

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

46.778

396.140

484.390

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:

2016

Lucro líquido do exercício
Ajustes por:
Depreciação
Renda de investimento (equivalência patrimonial)
Valor residual do imobilizado baixado
Resultado líquido financeiro
Lucro Ajustado

107.668

64.772

27.052
(82.315)
9.235
61.640

27.640
(34.358)
622
7.058
65.734

40.362
(2.219)
(130)
18.000
(25.476)
3.444
13.246
12.740
121.607

(16.536)
301
(5.756)
(69.000)
14.745
(14.300)
(32.673)
(62)
(57.547)

(30.180)
-

(20.519)
121

91.427

(77.945)

Fluxo de caixa das atividades de investimento:
(-) Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(-) Operação com controladas
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Juros recebidos
Recursos líquidos gerados nas atividades de investimento

(8.568)
(37.554)
45.582
20.945
20.405

(24.816)
44.622
449
13.461
33.716

Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de Capital
Contratação (pagamento) de empréstimo e financiamento
Dividendos

(19.769)
(65.000)

69.634
110.034
(112.081)

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades do financiamento

(84.769)

67.587

27.063

23.358

22.111
49.174

(1.247)
22.111

27.063

23.358

Variações nos ativos e passivos:
Diminuição (aumento) nas contas a receber
Diminuição (aumento) em impostos a compensar
Diminuição (aumento) outras contas a receber
Diminuição (aumento) Titulos e valores mobiliarios
Aumento (diminuição) fornecedores
Aumento (diminuição) salários, encargos e obrigações fiscais a pagar
Aumento (diminuição) partes relacionadas
Aumento (diminuição) outras contas a pagar
Caixa proveniente das operações
(-) Juros pagos
Aumento de imposto de renda e contribuição social
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades operacionais

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa (líquido da conta garantia) no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa (líquido da conta garantia) no fim do exercício
Aumento do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2015

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

1 - Contexto Operacional
A Vital Engenharia Ambiental S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como foco:
x Atendimento a demanda dos municípios brasileiros que vêm adotando a terceirização de serviços
de limpeza através de contratos de prestação de serviços ou concessões de serviços públicos;
x Construção de aterros sanitários, por iniciativa própria, que atendam a várias cidades em
conjunto;
x Recuperação de áreas degradadas e de deposição irregular de resíduos;
x Manutenção de áreas verdes, parques e jardins, conservação de monumentos e logradouros
públicos.
Desenvolvimento Social
No que se diz respeito ao desempenho social, a Vital desenvolve e apoia diversos projetos sociais
junto a seus públicos de relacionamento. Em 2016, a Administração da Vital apoiou ações culturais,
sociais ou esportivas, por meio de incentivos fiscais oferecidos pela Lei Rouanet, Lei de Incentivo
ao Esporte e Fundo para Infância e Adolescência.
Missão e Valores
Nossa missão é satisfazer os consumidores de nossos serviços por meio da gestão de resíduos e
atividades correlatas, com qualidade, tecnologia, disponibilidade de investimentos e valorização
socioambiental, atendendo às expectativas dos acionistas.
Nossos valores, alinhados aos dos nossos acionistas, podem ser sintetizados e compartilhados em
quatro valores fundamentais:
x TRABALHO: que confere dignidade a todos;
x CONFIABILIDADE: que nos obriga a ter responsabilidade com nossos compromissos e faz
com que a Companhia transmita confiança;
x QUALIDADE: o maior motivo de orgulho para o profissional competente;
x LEALDADE: valor que faz com que empresa e colaborador tenham os mesmos objetivos.

.2.
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Responsabilidade Social
A VITAL tem como prática a integração junto às comunidades beneficiadas pelos seus serviços.
Nesse contexto, procura desenvolver ações que visam essa integração através de práticas que vão ao
encontro da política de responsabilidade social que a empresa desenvolve nos locais onde atua.
Promove palestras, gincanas, educação ambiental, dentre outros. Encontramos em suas Unidades
espalhadas pelas diversas cidades brasileiras os Centros de Educação Ambiental mantidos pela
VITAL nos quais são desenvolvidas parte dessas ações sociais. Em algumas unidades foram
construídos espaços poliesportivos que estão abertos à população como forma de aproximar e
integrar a VITAL nas comunidades onde atua.
Alguns exemplos de projetos desenvolvidos pela Vital Engenharia Ambiental:
• PROGRAMA SAÚDE LEGAL
O programa Saúde Legal tem como objetivo incentivar os funcionários a hábitos saudáveis e
proporcionar uma melhora na qualidade de vida, como praticar esportes, alimentar de forma
saudável e dormir adequadamente, bem como outras práticas saudáveis.
• PROGRAMA VER DE PERTO
O programa tem como foco a construção de atitudes e valores proporcionando conhecimento sobre
questões e dinâmicas socioambientais relevantes para a melhoria da qualidade de vida e também
promover a conscientização sobre amplas questões ambientais que envolvem os cidadãos no âmbito
local, assim como sobre problemas ambientais que afetam a população mundial, com especial
atenção as questões relativas aos resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final.
• PROJETO “EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VIVEIRO DE MUDAS E RESPONSABILIDADE
SOCIAL”
Este Projeto visa promover a Educação Ambiental na escola através de parcerias e projetos
incorporados à proposta política pedagógica. Construir, de modo participativo, um viveiro de mudas
nativas na Escola Municipal Jerônimo Vieira Tavares, visando promover de forma prática e
construtiva o aprendizado.

.3.
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, e
nas normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas.
Em 2016 e 2015 a empresa não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está sendo
apresentada essa demonstração.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
exercícios futuros afetados.
Em atendimento ao CPC 36, as demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas e estão
disponíveis aos interessados na Companhia.
As demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pelo Conselho de Administração em
30 de março de 2017.

3 - Principais Práticas Contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.
a.

Caixa e equivalentes de caixa
Representam os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato, na movimentação das
operações da empresa, incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos e as aplicações
financeiras de liquidez imediata. São classificados como ativos financeiros a valor justo por
meio dos resultados disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações contábeis
apurados pelo critério pró-rata que equivalem aos seus valores de mercado, sendo o saldo
apresentado líquido do saldo de conta garantida na demonstração dos fluxos de caixa.

.4.
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

b. Títulos e valores mobiliários
Os ativos financeiros da companhia estão classificados como ativos financeiros a valor justo e
por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os
correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado.
Os ativos financeiros da companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de
clientes e títulos e valores mobiliários.
c.

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

d. Investimentos
Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência patrimonial,
com base em Demonstrações Contábeis das Empresas investidas. Os resultados apurados estão
demonstrados como resultado operacional na conta de resultado de equivalência patrimonial.
Investimentos em entidades controladas e coligadas
Entidades controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a controladora exerce o
poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios de suas
atividades normalmente acompanhadas de uma participação de mais do que a metade dos
direitos de voto (capital votante).
Coligadas, são investimentos onde a companhia tem o poder de exercer uma influência
significativa, mas em que não detém o controle ou o controle conjunto através da participação
nas decisões financeiras e operacionais da Companhia.
O uso do método da equivalência patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia
deixar de ter influência significativa sobre a coligada.
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e.

Imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e os ajustes de avaliação patrimonial ao
custo atribuído, deduzido da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
(impairment) acumulado. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de
um ativo.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um
item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor
contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no
resultado.
Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado
na vida útil econômica de cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados a
partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos
construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para
utilização.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas
contábeis.

f.

Ativo intangível
É representado por gastos com aquisição de Softwares e registro de logomarca, anteriormente
registrados no grupo Ativo Imobilizado.

g.

Imposto de renda e contribuição social
A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do imposto de renda e
contribuição social.
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a
duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido.
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h. Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o
passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.
O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados.
Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser medido de maneira confiável, a
receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição de que os
custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas
imediatamente no resultado.
i.

Disputas e litígios
A provisão para disputas e litígios é reconhecida quando for mais provável do que improvável
que a Companhia será obrigada a fazer pagamentos futuros, como resultado de eventos
passados. Tais pagamentos incluem, mas não estão limitados a várias reivindicações, processos
e ações iniciados tanto por terceiros quanto pela Companhia, relativos às leis antitruste, violação
dos acordos de distribuição e licenciamentos, questões ambientais, disputas trabalhistas,
reclamações de autoridades fiscais e outros assuntos contenciosos

j.

Apuração do resultado
As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são
reconhecidas pelo regime de competência do exercício.

4 - Caixa e Equivalente de Caixa
2016
Caixa
Contas Correntes
Aplicação Financeira de Curto Prazo
Caixa e Equivalentes de Caixa
Conta Garantida
Caixa e Equivalentes de Caixa De Caixa Líquido

1
4.303
44.870
49.174
49.174

2015
515
71.501
72.016
(49.905)
22.111
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Conta Garantida: A Companhia possui operação contraída junto ao Banco Bradesco com
vencimento para 13 de setembro de 2017, cujo custo é composto pela taxa do CDI + Spread a.a.
5 - Clientes
Os registros contábeis do Contas a Receber da Companhia são efetuados de acordo com o regime de
competência dos exercícios, incluindo serviços a faturar, cujos custos correspondentes já
transcorreram até a data do balanço.
6 - Participações em Sociedades Controladas e Coligadas
Durante o exercício de 2016, a Companhia registrou R$ 82.315 (R$ 34.358 em 2015) de
equivalência patrimonial. O quadro abaixo apresenta a composição do saldo do Investimento em
controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto.
x

Os investimentos apresentam a seguinte composição:
Descrição
Sociedade em Conta de Participação
Macaúbas Meio Ambientes S.A.
CTR Macaúbas Meio Ambiente S.A.
EBMA Emp. Brasileira de Meio Ambiente S.A.
Central de Gerenciamento Ambiental – Baru S.A.
Central de Gerenciamento Ambiental – Titara S.A.
Ecofoz Eng. Ambiental S.A.
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental
ECONIT Engenharia Ambiental S.A.
ECOPESA Ambiental S.A.
ECOBAN Ambiental S.A.
Morear Desenvolvimento Imobiliário S/A
Ecourbis Ambiental S/A
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A
SLEA São Luiz Engenharia Ambiental
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos
Central de Tratamento Resíduos Buriti
Arendal RJ Participações Ltda.
SENAM – Serviços de Engenharia Ambiental

2016
868
12.296
7.910
9.139
10
10
5.352
5.687
22.703
5.931
151
147.274
8.023
23.432
12.726
10
261.522

%
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
51,50
33,33
63.25
100,00
63,25
40,00
100,00
45,00
99,90
100,00

2015
870
1.280
9.034
10
10
4.259
7.646
22.749
3.371
180
53.814
6.933
4.043
22.849
4.595
10
141.653

%
100,00
100,00
99,96
100,00
50,00
100,00
100,00
51,50
33,33
63.25
100,00
63,25
40,00
100,00
45,00
50,00
100,00
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7 - Imobilizado
É formado como segue:

Terrenos
Instalações
Equipamentos de campo e auxiliar
Veículos
Equipamentos de informática
Equipamentos de oficina
Móveis e utensílios
Outras imobilizações

Vida
Útil estimada
(anos)
20
5
5
5
10
10
10

Custo
13.146
1.028
26.368
143.881
1.334
425
248
9.432
195.862

2016
Depreciação
acumulada
(155)
(18.187)
(94.568)
(986)
(319)
(159)
(264)
(114.638)

Valor
líquido
13.146
873
8.181
49.313
348
106
89
9.168
81.224

2015
Valor
líquido
10.698
5.182
11.321
48.347
336
241
106
24.310
100.541

8 - Intangível

Custo
x Direito de uso de software
x Atestados técnicos

2016
Amortização
Acumulada

99
837
936

Valor
Líquido
-

99
837
936

2015
Valor
Líquido
16
87
103

9 - Financiamentos
Refere-se aos financiamentos de veículos nas modalidades:
a)

FINAME, parte com taxa fixa (PSI) e parte vinculados a TJLP. O prazo médio para pagamento
é de 36 meses com vencimentos das últimas parcelas entre 2017 e 2020;

b) DEBENTURES, 90 debentures em série única ao valor unitário de R$ 1.000.000,00 na data da
emissão. O vencimento está previsto para ocorrer trimestralmente com inicio em 31 de março
de 2017 e término em 30 de novembro de 2018. O custo é composto pela taxa do CDI + Spread
a.a.;
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O saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2016 é composto como segue:
Agente Financeiro
Banco Volkswagen
Caterpillar financial S.A.
Banco Bradesco S.A.
Itaú BBA
Banco Daimler Chrysler S.A.
Banco Santander S.A.
Total Finame
Debêntures
Total Geral

Curto Prazo Longo Prazo
212
411
2.522
788
4.831
4.350
680
7.008
20.561
1.344
2.937
14.113
31.531
46.361
45.000
60.474
76.531

Totais
212
2.934
5.619
5.030
27.568
4.281
45.644
91.361
137.005

10 - Provisões
Contingências
Trabalhistas
Outros Processos

2016

2015
3.282
1.953
5.235

3.282
1.953
5.235

O prazo estimado para liquidação das provisões foi baseado na melhor estimativa da Administração
na data das demonstrações contábeis. Principais processos com perda provável: (a) Trabalhistas - A
Companhia está envolvida em 89 processos trabalhistas considerados como prováveis de perda,
envolvendo ex-empregados da Companhia, ou de empresas prestadoras de serviços. Tais processos
envolvem, principalmente, pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e insalubridade, bem
como seus reflexos e respectivos encargos. (b) outros processos - A Companhia está envolvida em
ações indenizatórias, ajuizadas por terceiros, envolvendo pedidos de danos materiais e morais. A
administração da Companhia entendeu que não havia necessidade de constituir novas provisões.
11 - Patrimônio Líquido
O Capital Social subscrito e integralizado é representado por 11.027.060 (onze milhões vinte e sete
mil e sessenta) ações todas nominativas, sem valor nominal, sendo 6.729.518 (seis milhões
setecentos e vinte e nove mil quinhentos e dezoito) ações ordinárias e 4.297.542 (quatro milhões
duzentos e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e duas) ações preferenciais. Em 31 de dezembro
de 2016 valor patrimonial do lote de 1.000 ações era de R$ 43.927,63 e R$ 35.924,40 em 2015.
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O capital social da Companhia é composto da seguinte forma:
Acionista
Queiroz Galvão
Gama FIP

Ações Ordinárias
Quantidade Participação
3.380.338
50,23%
3.349.180
49,77%
6.729.518
100,00%

Ações Preferenciais
Quantidade
Participação
4.297.542
100,00%
4.297.542
100,00%

Ações
3.380.338
7.646.722
11.027.060

Totais
Participação
30,65%
69,35%
100,00%

O Estatuto prevê que dos lucros líquidos dos exercícios apurados, serão destinados 5% (cinco por
cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social e 3%
(três por cento) à distribuição ao acionista como dividendo obrigatório, podendo a Assembleia Geral
deliberar distribuição a menor ou a retenção de todo o lucro.
12 - Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de
2016 e 2015 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A administração
desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e
segurança.
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as
vigentes no mercado. A sociedade não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco.
A companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar
os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência
aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir
mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo.
13 - Programa de “Compliance”
A Companhia tem hoje um Programa de “Compliance” que atende plenamente à Lei Federal nº
12.846/2013. Podemos destacar que a Companhia formou um Comitê de Ética que está diretamente
ligado ao seu Conselho de Administração e tem como atribuições a avaliação de riscos e controles
internos. Foram publicadas diversas politicas relevantes, que atualmente compõem o Programa de
“Compliance”, sendo desenvolvidos treinamentos direcionados a todos os colaboradores. A
Companhia possui Canais de Denúncia acessíveis aos seus colaboradores e à população em geral.
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Assim, a Companhia reitera seu compromisso com à implementação de melhorias continuas no
Programa de “Compliance” e na busca de sua efetividade.
Canais de comunicação:
Internet: http://www.vitalambiental.com.br/comite-de-etica/
Correio eletrônico: comitedeetica@vitalambiental.com.br
Telefone: 0800 721 1494

14 - Aspectos Ambientais
As operações da Companhia estão sujeitas a riscos ambientais, os quais são mitigados por
procedimentos operacionais e controles com investimentos em equipamentos e sistemas de controle
de poluição. As despesas com questões ambientais continuas são reconhecidas ao resultado quando
incorridas e os investimentos em novos equipamentos e sistemas são capitalizados.
A Administração da Companhia não vê necessidade de constituir provisão contingencial para perdas
relacionadas a questões ambientais, por conta dos fatores acima mencionados.
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