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330 de junho de 2021Quarta-feira

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S/A – EPTC
CNPJ - 02.510.700/0001-51 NIRE – 43300036707

As Notas Explica�vas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em R$ Mil)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais, submetemos à apreciação o Relatório da Administração, o
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E
CIRCULAÇÃO – EPTC, referentes ao exercício de 2020.
A EMPRESA
A Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC teve sua criação autorizada pela Lei 8.133, de
13 de janeiro de 1998, em atendimento ao constante na Lei Federal 9.503/97 – Código de Trânsito
Brasileiro. No dia 03 de abril de 1998 foi devidamente cons�tuída a Empresa que passou a exercer
as suas a�vidades a par�r desta data, tendo por objeto:
A EPTC tem por objeto a operação, controle e fiscalização do Sistema de Transporte Público e de
Circulação, em especial, a fiscalização do trânsito e a gestão da Câmara de Compensação Tarifária
(CCT) do serviço de transporte cole�vo, sempre emobservância aos disposi�vos da Lei 8.133/1998.
No final do ano de 2019, por meio da Resolução 085/2019 do Comitê de Gestão Orçamentária
e Financeira da Prefeitura Municipal de Porto Alegre-PMPA, a EPTC recebeu a Declaração
Administra�va de Estatal Dependente, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Em decorrência dessa declaração, a EPTC iniciou, em
2020, sua adaptação para atender à Lei 4.320/64, para então passar a compor o orçamento do
município, inserido no Plano Pluri Anual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei
de Orçamento Anual – LOA.
Até janeiro de 2021 a EPTC era subordinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana (Smim) e, ao Secretário Extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Em 15
de janeiro de 2021 com a publicação da Lei Complementar no. 897 de, a EPTC passou a estar
subordinada à Secretaria Municipal deMobilidade Urbana (SMMU) e, ao Secretário deMobilidade
Urbana de Porto Alegre.
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Adeclaraçãodamissão, visãoe valores daEPTC compõemoelementoda iden�dadeorganizacional.
Este conjunto é a síntese das premissas que expressam a razão de ser da empresa.
Missão / Propósito
Gerir a mobilidade urbana, proporcionando segurança viária, qualificando o sistema de transporte
e promovendo a fluidez.
Visão
Consolidar a cidade de Porto Alegre como referência emmobilidade humana.
Valores / Princípios da Organização
Tão importante quanto o que fazemos, é COMO fazemos:
1. Integridade;
2. Transparência;
3. Responsabilidade;
4. Melhoria Con�nua;
5. Respeito e Cordialidade.
A EPTC é instrumento de efe�vação da polí�ca pública de mobilidade urbana na medida em que
mantém seus recursos orientados a sua finalidade que é gerir da melhor forma o trânsito e o
transporte na cidade de Porto Alegre, integrando os diversos modais existentes.
NOMINATIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Exercício 2020
Diretor-Presidente, Fabio Berwanger Juliano; Diretora Administra�vo-Financeira,Milene Fontanella
Hartmann;DiretordeOperações, PauloRobertodaSilvaRamireseDiretor Técnico,MarceloHansen.
Exercício 2021
Diretor-Presidente, Paulo Roberto da Silva Ramires; Diretor de Operações, Cirilo João Faé; Diretor
Administra�vo-Financeiro, Manoel Henrique do Val Oliveira Lino e Diretor Técnico, Flávio Caldasso
Barbosa.
PERFIL DA EMPRESA
A EPTC é uma Empresa Pública, vinculada ao Governo Municipal, com capital 100% público, que
tem por acionistas a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (99,99%), e o Departamento Municipal
de Limpeza Urbana (0,01%). A estrutura administra�va da EPTC está disponível no sí�o da empresa.
h�ps://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/
MENSAGEMDAADMINISTRAÇÃO
Com mais de 22 anos de existência e, composta por um corpo técnico especializado na gestão
da mobilidade urbana no município de Porto Alegre, a EPTC busca cada vez mais integrar as
experiências e boas prá�cas adquiridas no decorrer de sua existência a conceitos modernos e
exitosos de mobilidade urbana e educação já desenvolvidos e aplicados em diversas cidades
brasileiras e ao redor domundo, buscando ferramentas tecnológicas como parceiras indispensáveis
às exper�ses de seus funcionários na consecução de suas ações.
A busca por trazer as pessoas para o foco das ações pensadas e executadas pela empresa está
alinhada com as estratégias da nova gestão do execu�vo municipal, acionista majoritário desta
empresa pública, que estabeleceu em seu plano de governo que o assunto mobilidade deveria ser
tratado com inteligência e racionalidade, chamando o tema de Mobilidade Humana. Tal termo já
vinha sendo u�lizado pela EPTC, sendo este o conceito mais atual do que o até então u�lizado de
mobilidade urbana.
O Mapa Estratégico da EPTC para o ano de 2020 estebeleceu cinco obje�vos estratégicos que
englobaram as ações executadas pelas equipes da empresa. Os obje�vos eram:
1 – Reduzir as vidas perdidas no trânsito;
2 – Inves�r mais em educação e informação para amobilidade;
3 – Dar um up no transporte cole�vo;
4 – Ser uma empresa pública com gestão eficiente;
5 – Tornar a mobilidade urbanamais a�va.
Entre as ações mais relevantes relacionadas aos obje�vos estratégicos citamos:
Foram estruturadas ações centradas nos projetos voltados à Educação para a Mobilidade,
com a�vidades apresentadas e desenvolvidas nas escolas e locais públicos e ainda nos centros
de treinamento de empresas, buscando aparelhar a população com elementos que tragam
maior segurança nos seus deslocamentos diários. Dentre os projetos desenvolvidos ao longo
de 2020 podemos citar: Projeto Escola Amiga da EPTC; Projeto Empresa Amiga da EPTC; Projeto
Universidades; Projeto CFC Amigo da EPTC; Projeto de Bike para o Trabalho; Projeto Pedestre Idoso;
Projeto Educação Social; EPTC EDUCA. No ano de 2020 foram realizadas 201 ações educa�vas,
a�ngindo o total de 10.472 pessoas.
Com foco na segurança viária e, contemplando medidas de melhoria da fluidez, o corpo técnico
que compõe o planejamento da mobilidade desenvolve, ro�neiramente, projetos de redutores
de velocidade, travessias de pedestres, reordenamento de fluxos veiculares, redução de conflitos
viários, diagnós�cos e análises para reconfiguração das interseções e travessias de pedestres

semaforizadas, gestão das áreas de estacionamento, ampliação de áreas para pedestres, instalação
de equipamentos eletrônicos de controle e redução de velocidade (pardais e lombadas eletrônicas)
e requalificação da sinalização viária em geral. Em 2020 foram recebidas cerca de 3000 demandas
para alteração ou implantação de sinalização viária. Importante destacar também, que a empresa
coordena o processo de licenciamento de instalação de parklets na cidade, com o obje�vo
de valorizar o espaço urbano, incen�vando à vida e o convívio ao ar livre das pessoas em áreas
públicas. No úl�mo ano foram licenciados e instalados 19 parklets.
Foram realizados projetos de engenharia pautados no conceito de “Ruas Completas” e “Cidades
Inteligentes” (smart ci�es), completando 16 quilômetros implantados em 2020. Nessa abordagem
a mobilidade e acessibilidade da população são pensadas buscando equilibrar a distribuição do
espaço urbano para o deslocamento de todos com prioridade aos modos de deslocamentos não
motorizados, também conhecidos com a�vos e, do transporte cole�vo. São projetos que tem
como referência a implantação da primeira etapa da Rua Completa na João Alfredo, onde foi
u�lizada a técnica de urbanismo tá�co, com sinalização viária e mobiliário urbano, o que gerou um
ambiente mais seguro aos pedestres, criou áreas de convivência que es�mulam a interação entre
osmoradores, comerciantes ou visitantes e tornou a regiãomais atraente para um�po de comércio
diurno e diversificado.
Nas ações relacionadas aos meios de transporte sustentáveis foram implantados, em 2020, 19
quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus, lotações e táxis, ações relacionadas a Priorização
do Transporte Cole�vo. Esta entrega completou o pacote iniciado em 2019 que ampliou em 22
quilômetros de trechos priorizados. Esses projetos permitem mais rapidez e, especialmente, mais
confiabilidade a quem usa o transporte cole�vo, uma vez que o ônibus fica livre das interferências
do trânsito. Com isso, foram beneficiados cerca de 450 mil passageiros do sistema de transporte
público de Porto Alegre, o que torna o modal mais atra�vo. Ainda em 2020, o município recebeu
mais 9,3 km de ciclovias e ciclofaixas, totalizando 58 km de infraestrutura dedicada aos ciclistas na
capital e entregou mais 45 km de projetos ao agente financeiro para financiamento, por meio do
programa Avançar Cidades –Mobilidade Urbana.
No decorrer do ano de 2020, as equipes da EPTC realizaram cerca de 1.700 ações de manutenção
ou instalação de sinais e equipamentos viários, que resultaram, em mais de 3.000 placas e 30.000
m² de pintura, entre outros disposi�vos, alocados nas vias de Porto Alegre. Destaque especial para
a par�cipação do grupo de força tarefa da Prefeitura na revitalização e qualificação de terminais
e estações do transporte cole�vo, realizando a troca da iluminação por lâmpadas a LED e, na
ampliação do uso de nobreaks para evitar o desligamento dos semáforos em caso de ausência de
energia elétrica. Já são 42 equipamentos instalados atendendo a 83 pontos semaforizados. A rede
semafórica, 100% com iluminadores a LED, também conta com apoio de nobreaks móveis para
u�lização eventual em pontos que ainda não possuem o equipamento fixo. Atualmente, Porto
Alegre conta com um sistema adapta�vo de controle de tráfego em tempo real instalado e está em
período de testes com novas tecnologias de semáforos inteligentes com atuação em tempo real
para qualificar a mobilidade.
Em 2020, foi promovida a atualização do site EPTC Transparente, com obje�vo principal de ampliar
e qualificar a informação disponível ao cidadão. Esse portal traz informações sobre a mobilidade
de Porto Alegre na área de Educação paraMobilidade, Infração de Trânsito, dados do Observatório
de Mobilidade e Demonstra�vos Financeiros. Emmeio à pandemia, o Observatório de Mobilidade
realizou o acompanhamento diário de indicadores demobilidade, propôsmetodologias de análises
capazes de subsidiar as decisões a avaliar os impactos das medidas de prevenção implementadas
pelos gestores, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19. A EPTC também auxiliou no
processo de adequação do portal Dados Abertos da PMPA, com a disponibilização dos dados de
mobilidade.
No âmbito do Observatório de Mobilidade também foram realizadas diversas pesquisas de
mobilidade, monitoramento de filas de conges�onamento por meio de dados ob�dos de
aplica�vo colabora�vo de mobilidade, ins�tuída a ro�na de monitoramento da eficácia dos
locais/trechos contemplados com a sinalização e Faixa Exclusiva para ônibus. Como exemplo,
nesse acompanhamento é feita a análise das velocidades desenvolvidas pelas linhas nos trechos
elencados e o tempo de percurso, u�lizando dados do GPS dos veículos. Os resultados são
resumidos em dashboard e, em estudos analí�cos, e subsidiam novos projetos de mobilidade,
desenvolvidos pela EPTC.
A empresa também teve papel importante no desenvolvimento de projetos conduzidos pela
Secretaria deMobilidadeUrbana, comoodesenvolvimento do Plano deMobilidadeUrbana (PMU),
estudos de integração metropolitana, no desenvolvimento de propostas para a redução da tarifa
do transporte cole�vo da capital, denominado Transporte Cidadão e, nas discussões no âmbito do
CEJUSC (Centro Judiciário deMétodos Consensuais de Solução deDisputas), que resultaramemum
documento acordado comuma série demedidas, emquatro fases, que viabilizaram a con�nuidade
da operação de circulação dos ônibus na capital. Em conjunto com outras secretarias também
realizou a auditoria da bilhetagem eletrônica do transporte cole�vo e subsidiou o desenvolvimento
da licitação da concessão dos abrigos de Paradas de Ônibus. Ainda, foi entregue à população QR
Codes em 50 pontos estratégico de paradas de ônibus que possibilitam acompanhar o ônibus em
tempo real pormeio de navegador instalado no smartphone, sem a necessidade de baixar a função
GPS do aplica�vo TRI, que possui cobertura em 100% domunicípio.
Em função da pandemia causada pela COVID-19, em 2020 e ainda atualmente, o funcionamento
do transporte por ônibus passou a transcorrer de forma especial para adequar a operação ao
volume real de passageiros. Quando os efeitos da pandemia começaram a surgir, a demanda
de passageiros transportados teve declínio de 80% e a prioridade da EPTC foi adequar o custo
da operação do transporte à nova realidade, garan�ndo o acesso ao transporte com segurança
aos trabalhadores dos serviços essenciais. A redução de oferta de ônibus foi primordial para
a manutenção da prestação do serviço, uma vez que o valor da tarifa é calculado considerando
todos os custos do sistema e o número de passageiros transportados. Com a retomada gradual da
economia domunicípio e, comoaumento da demanda depassageiros, a EPTC vemgrada�vamente
restabelecendo o serviço de transporte.
Este cenário a�pico de pandemia demandou da equipe técnica da EPTC o acompanhamento diário
da demanda de passageiro por linha, por horário e por faixa horária, como obje�vo demedir a taxa
de ocupação das linhas e adequar a oferta de transporte em relação a demanda de passageiros.
Esses acompanhamentos realizados são instrumentos u�lizados para fiscalizar a prestação dos
serviços, solicitar a adequaçãodaoferta nas linhas que apresentamproblemas deocupação emedir
o desempenho financeiro da prestação dos serviços. Em 2020, foram realizadas mais de 19.000
alterações de tabelas horárias, cerca de 5 vezes mais por ano que em um período �pico.
Destacamos também outras ações pontuais executadas em 2020:
- Ações de fiscalização durante a pandemia COVID-19: Buscando o cumprimento dos decretos
municpais e estaduais, a EPTC realizou em 2020, diversas ações de fiscalização em onibus, lotações

ÍNDICE DE MORTES NO TRÂNSITO por 100 mil habitantes

Nesse aspecto, Porto Alegre tem uma par�cipação destacada no Programa Vida no Trânsito
(PVT), inicia�va do Governo Federal, sendo considerada referência na coleta e análise dos
comportamentos e fatores contribu�vos associados aos acidentes que envolvem ví�mas fatais.
A riqueza de informações e análises subsidiam a tomada de decisão em ações de preservação
da vida. Os projetos “Pedestre Idoso” e “Motociclista Seguro”, que tem como público alvo os
dois grupos que mais perdem a vida no trânsito, foram desenvolvidos a par�r dos resultados
das análises do PVT e contemplam ações como campanhas de divulgações, seminários, cursos,
palestras, treinamentos, material de comunicação e apoio a rede básica de saúde. O programa
tem caráter interdisciplinar e reúne diversos órgãos do município e do estado, assim como a
universidade e parceiros privados.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Com o obje�vo de adequar a empresa e os processos de trabalho às novas disposições
norma�vas e legais, a Governança da EPTC vem sendo aprimorada, a fim de adotar as melhores
prá�cas de gestão.
Em atendimento à Lei Federal 13.303/2016, a EPTC elaborou a adequação e atualização do
Estatuto Social, com a criação de outros órgãos que passaram a integrar a administração da
empresa, quais sejam: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutária e Comitê
de Elegibilidade, além da Diretoria Execu�va e do Conselho Fiscal, estes dois úl�mos já vigentes
desde a sua criação, em 1998. O Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria Estatutária
e o Comitê de Elegibilidade serão cons�tuídos ao longo do ano de 2021.
POTENCIALIDADES E DESAFIOS
Sempre comprome�da com o comportamento da moralidade administra�va, responsável e
transparente, a EPTC con�nuará envidando esforços e realizando ações e projetos estratégicos,
em alinhamento com as diretrizes do Governo Municipal, com o fim de desempenhar a sua
missão com uma gestão responsável e racionalização das despesas de funcionamento.
Em 2020, junto com toda a sociedade, enfrentamos os desafios relacionados à COVID-19.
Nossos esforços na linha de frente no combate e prevenção da pandemia, garan�ndo a
saúde das equipes da empresa e dos munícipes da cidade de Porto Alegre serão con�nuos
e prioritários.
Outro desafio relevante de 2020 que se repe�rá em 2021 são as questões orçamentárias
relacionadas à redução dos ingressos de recursos na empresa. Esse desafio con�nuará
a ser enfrentando com as ações relacionadas à redução de despesas, somando a busca de
alterna�vas de novas receitas, preferencialmente independentes de recursos do execu�vo
municipal.
Por fim, a EPTC prima pela excelência no serviço aos cidadãos, com responsabilidade
corpora�va e transparência na gestão.

Porto Alegre, 7 de maio de 2021.
A DIRETORIA

ATIVO Notas 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE 18.478 27.475
Disponível 10.420 4.784
Caixa e bancos 4 10.394 4.770
Aplicações financeiras 4 26 14

Créditos 6.236 21.688
Adiantamentos concedidos 5 3 133
Impostos a compensar 5 478 16.808
Outras contas a receber 5 5.755 4.747

Estoques 6 1.822 1.003

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.635 4.403
Imobilizado 7 4.635 4.403
Benfeitorias em prédios de terceiros 488 488
Móveis e utensílios 2.814 2.769
Instalações 549 549
Máquinas e equipamentos 5.892 5.879
Equipamentos de processamento de dados 5.986 5.931
Veículos 7.854 7.268
(-) Depreciações e amor�zações acumuladas (18.948) (18.481)

TOTAL DO ATIVO 23.113 31.878

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 2020 2019

PASSIVO CIRCULANTE 41.050 67.284
Fornecedores 8 4.341 13.195
Impostos, taxas e contribuições diversas 9 3.831 19.024
Provisão para férias e encargos 10 10.614 10.132
Outras obrigações trabalhistas 9 3.420 3.185
Outras Contas a Pagar 12 4.825 11.553
Provisão para indenizações cíveis e trabalhistas 11 14.019 10.195

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 19.473 3.299
Exigível a Longo Prazo 19.473 3.299
Parcelamento Previdenciário 12 2.227 3.299
Parcelamento COFINS 12 942 -
Parcelamento PIS 12 204 -
Provisão p/ Indeniz. Cíveis e Trabalhistas 11 16.100 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13 (37.410) (38.705)
Capital Social Subscrito 728.706 728.706
Capital Social a Integralizar (7.739) (7.739)
Prejuízos Acumulados (758.377) (759.672)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.113 31.878

e Taxis, resultando em 1667 autuações por descumprimento de normas.
- Como forma de divulgação dos seus produtos, as equipes da EPTC criaram o Repositório Técnico
WEB, que conglomera os produtos do ObservaMob por �po e temas.
- Foi ins�tuída a ro�na de monitoramento da eficácia dos locais/trechos contemplados com a
sinalização e Faixa Exclusiva para ônibus. Nesse acompanhamento é feita a análise das velocidades
desenvolvidas pelas linhas nos trechos elencados e o tempo de percurso, u�lizando dados do GPS
dos veículos. Os resultados são resumidos em dashboard e em estudos analí�cos, atualizados
mensalmente.
É importante destacar que, ao longo de 2020 foram realizadas mais de 3.000 (três mil) ações
pontuais em apoio ao cumprimento aos decretos municipais sobre o Covid-19 onde destacamos:
- Operação entrada da cidade: esta operação consis�a em realizar um estreitamento de pista,
na entrada da cidade, afim de reduzir a velocidade dos veículos; nesta ocasião, emi�a-se uma
mensagem sonora sobre os cuidados com a doença através de um veículo de caixa de som de
profunda extensão sonora.
- Operação concentrada: momento em havia uma conjunção de esforços de órgãos (EPTC
especialmente), afim de fiscalizar o cumprimento dos decretos municipais.
- Operação ocupação: realizava-se uma fiscalização sobre a ocupação máxima de passageiros nos
cole�vos, para cumprimento das lotações máximas permi�das, dependendo da bandeira.
Todas as ações e projetos resumidos anteriormente, tem de forma direta ou indireta relação com
o principal empenho das equipes da EPTC: Trata-se da preservação da vida no trânsito, com a
segurança viária pautando os projetos de sinalização, ações educa�vas, de operação e fiscalização.
Resultado disso é a redução dos índices de mortes no trânsito nas vias do município ao longo dos
úl�mos anos. Em2020 foi reduzido em10onúmero demortes em relação ao anode 2019. Trata-se
do menor número da série histórica desde a criação da EPTC. Com esse dado, Porto Alegre que já
havia a�ngido a redução proposta pela ONU na Década de Ações pela Segurança no Trânsito 2011
– 2020, semanteve dentro dameta estabelecida.
A seguir encaminhamos o quadro indica�vo do índice demortes no trânsito por 100mil habitantes:
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$ Mil)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - Método Indireto (Em R$ Mil)

Notas 2020 2019

RECEITA BRUTA 3.7a 65.362 104.832
Prestação de Serviços 65.362 104.832

DEDUÇÕES (2.422) (3.911)
Impostos e Contribuições (2.400) (3.889)
Devoluções (22) (22)

RECEITA LIQUIDA 62.940 100.921

CUSTO DOS SERVIÇOS 3.7b (94.986) (102.839)

LUCRO BRUTO (32.046) (1.918)
DESPESAS OPERACIONAIS 33.032 (43.663)

Despesas Gerais e Administra�vas 3.7c (51.465) (44.785)
Despesas Financeiras (612) (2.577)
Receitas Financeiras 792 613
Outras Receitas/Despesas Operacionais 3.7d 84.317 3.086

RESULTADO OPERACIONAL 18 986 (45.581)
CSLL 15 (1.648) -

LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (662) (45.581)

Prejuízo por Ação - R$ 1,00 (0,01) (0,63)

2020 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuizo do exercicio (662) (45.581)
Depreciações e amor�zações 467 449
Créditos 15.452 (2.852)
Estoques (819) (397)
Fornecedores (8.854) (6.910)
Outros credores de curto prazo (17.380) 20.618
Credores de longo prazo 16.174 3.298
Caixa Líquido Proveniente das A�vidades Operacionais 4.378 (31.375)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Imobilizações brutas (699) (2.985)
Caixa Líquido Usado nas A�vidades de Inves�mentos (699) (2.985)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento do Capital - 38.700
Ajustes de Exercicios Anteriores 1.957 258
Caixa Líquido Usado nas A�vidades de Financiamento 1.957 38.958

Aumento de Caixa e Equivalente 5.636 4.598

Saldo inicial de Caixa e Equivalente 4.784 186
Saldo final de Caixa e Equivalente 10.420 4.784

Variação Disponível 5.636 4.598

con�nua...
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL E RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (Em R$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$ Mil)

Discriminação Notas Capital
Social

Capital Social
a Integralizar

Lucros /
Prejuízos

Acumulados
PL Total DRA

Saldos em 31/12/2018 694.506 (12.239) (714.349) (32.082) (40.882)

Aumento e integralização de capital social 34.200 4.500 38.700

Ajustes de exercício anterior 3.6b 258 258 258

Resultado do exercício 18 (45.581) (45.581) (45.581)

Saldos em 31/12/2019 728.706 (7.739) (759.672) (38.705) (45.323)

Aumento e integralização de capital social - - - - -

Ajustes de exercício anterior 3.6b - - 1.957 1.957 1.957

Resultado do exercício 18 - - (662) (662) (662)

Saldos em 31/12/2020 728.706 (7.739) (758.377) (37.410) (44.028)

2020 % AV 2019 % AV
DESCRIÇÃO

1-RECEITAS 149.698 108.011
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços 65.362 104.832

1.3) Outras Receitas 84.336 3.179

2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI) (43.731) (40.071)
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (43.731) (40.071)
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 105.967 67.940
4 – RETENÇÕES (468) (449)
4.1) Depreciação, amor�zação e exaustão (468) (449)
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 105.499 67.491
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 793 613
6.1) Resultado de equivalência patrimonial - -
6.2) Receitas financeiras 793 613
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 106.292 68.104
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (106.292) 100% (68.104) 100%
8.1) Pessoal e encargos (101.091) 95,11% (105.736) 155,26%
8.2) Impostos, taxas e contribuições (4.179) 3,93% (4.007) 5,88%
8.3) Juros e aluguéis (1.684) 1,58% (3.942) 5,79%
8.5) Lucros re�dos / prejuízo do exercício 662 -0,62% 45.581 -66,93%
* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Disponível 10.420 4.784
Caixa e bancos 10.394 4.770
Aplicações financeiras 26 14

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Estoques 1.822 1.003
Material de Almoxarifado 1.819 1.000
Estoque de Vale Transporte 3 3

Contas TMA
Depreciação (%)

Depreciação
Acumulada

Valor Líquido
31/12/2020

Valor Líquido
31/12/2019

Móveis e Utensílios 10% -R$
1.981.280,04

R$
832.288,58

R$
1.003.884,76

Instalações 10% -R$
548.989,70 R$ - R$

-
Máquinas e
Equipamentos 10% -R$

2.973.017,03
R$

2.919.365,21
R$

3.022.112,08
Equipamentos de
Processamento de Dados 20% -R$

5.783.301,52
R$

202.913,46
R$

190.062,81

Veículos 20% -R$
7.286.288,62

R$
567.772,33

R$
54.547,15

Benfeitorias 4% -R$
375.481,58

R$
112.852,97

R$
132.386,39

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Créditos 6.236 21.688
Adiantamentos concedidos 3 133
Impostos a compensar 478 16.808
Outras contas a receber 5.755 4.747

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Outras contas a receber 5.755 4.747
Depósitos Judiciais 5.587 4.588
Depósitos em Garan�a 144 144

As Notas Explica�vas são parte integrante das demonstrações financeiras. As Notas Explica�vas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020

Nota 1: CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC, criada pela Lei 8.133/1998, é
uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede localizada na
cidade de Porto Alegre/RS, que tem como principal acionista a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, configurando-se como órgão de administração indireta do Governo Municipal. Tem
personalidade jurídica de direito privado e é o órgão execu�vo e rodoviário do Município
nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tem como atribuições a operação, o
controle e a fiscalização do transporte e do trânsito de pessoas, veículos automotores e de
veículos de tração animal no âmbito do Município de Porto Alegre. Foi declarada empresa
dependente através da Resolução CGOF nº 085/2019 pelo Comitê de Gestão Orçamentária
e Financeira (CGOF), sendo incluída no orçamento do Município a par�r de 1º de janeiro de
2020. A empresa não é uma en�dade com prazo de duração limitado, sendo suas a�vidades
consideradas essenciais à sociedade do Município de Porto Alegre. As a�vidades de prestação
de serviços da empresa geram receitas que, adicionadas às transferências orçamentárias
recebidas doMunicípio de Porto Alegre garantem os recursos necessários às suas operações. A
descrição detalhada do contexto operacional é parte do Relatório da Administração.
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA:
Desde os primeiros sinais da Covid-19, a EPTC tomou ações ancoradas em suas convicções
e valores, priorizando a saúde de seus colaboradores e da população. Simultaneamente, a
Empresa reagiu de forma rápida e responsável, definindo os seus obje�vos e focos de atuação,
considerando as novas condições de trabalho. A par�r dali, passou a focar nos níveis de serviço,
para fazer mais rápido e melhor e, principalmente, para se adaptar a um novo comportamento
do trânsito e circulação da cidade, e às restrições impostas pela Covid-19.
Nota 2: BASE DE APRESENTAÇÃO:
a. Declaração de conformidade em relação às normas NBCs TST:
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade
com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições con�das na
Lei de Sociedade por Ações (Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09), na Lei
que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa públicas (Lei 13.303/2016), aos princípios
de Contabilidade geralmente aceitos, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Pronunciamentos, Orientações e
Interpretações emi�das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade
com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em vigor até a data da
elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações financeiras, incluindo as
notas explica�vas, são de responsabilidade da Administração da empresa. A emissão das
Demonstrações Financeiras foi autorizada pela Diretoria Execu�va, conforme reunião ata de
Diretoria Colegiada, nº 19/2021, cuja reunião foi realizada em 13 de maio de 2021.
b. Moeda funcional e moeda de apresentação:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional Empresa.
Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
c. Base de mensuração:
Estas demonstrações financeiras foram mensuradas considerando o custo histórico como base
de valor.
d. Uso de es�ma�vas e julgamentos:
A preparação das Demonstrações Financeiras foi efetuada de acordo com as normas contábeis
vigentes no Brasil, que exige que a Administração da Empresa faça julgamentos, es�ma�vas
e premissas que afetam a aplicação de polí�cas contábeis e os valores reportados de a�vos,
de passivos, de receitas e de despesas. Os resultados reais podem divergir dessas es�ma�vas.
As es�ma�vas e as premissas são revistas de uma maneira con�nua. Revisões com relação a
es�ma�vas contábeis são reconhecidas no exercício em que as es�ma�vas são revisadas e em
quaisquer exercícios futuros afetados.
Nota 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
As polí�cas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras anuais. As principais
polí�cas adotadas para reconhecimento e mensuração de elementos do patrimônio e do
resultado estão descritas a seguir:
3.1 ATIVO CIRCULANTE
Os a�vos realizáveis até o exercício seguinte são demonstrados como circulantes, pelos seus
valores de realização, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros,
atualização monetária e juros.
a.DISPONIBILIDADES / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Representam valores em caixa, equivalentes de caixa, e valores em contas correntes bancárias.
Contempla, substancialmente, a�vos prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa os quais estão sujeitos a insignificante risco de mudança de seu valor de mercado. As
aplicações financeiras são registradas pelo custo, acrescido dos rendimentos proporcionais,
auferidos até a data do balanço.
b. CRÉDITOS:
São avaliados pelo seu custo de aquisição ou valor de emissão ajustado ao valor provável de
realização, quando aplicável.
c. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS:
Os valores constantes nessa conta referem-se aos adiantamentos concedidos a �tulo de
Adiantamento de Salário, Adiantamento de Férias e de 13º salário. Os Adiantamentos para
Despesas são demonstrados no a�vo circulante e reclassificados em contas de despesas
quando da prestação de contas.
d. IMPOSTOS A COMPENSAR:
Refere-se a créditos relacionados aos tributos incidentes quando do faturamento, cujos quais
foram depositados judicialmente (PIS e COFINS).
e. OUTRAS CONTAS A RECEBER:
Refere-se a contas de depósitos judiciais e de depósitos em garan�a contratual, registrados
pelos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações
monetárias.
f. ESTOQUES:
Os estoques correspondem aos materiais u�lizados pela Empresa para a realização dos seus
serviços, compreendendo uniformes, material de sinalização viária, peças de reposição e
material de expediente, demonstrados e avaliados pelo critério do custo médio ponderado
de aquisição, incluindo os impostos não recuperáveis, custos de transporte e demais custos
necessários para trazer os estoques às suas atuais condições.
g. DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES:
Os demais a�vos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados,
quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas
antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.
3.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE
a. IMOBILIZADO:
Demonstrado ao custo de aquisição e deduzido das respec�vas depreciações, são depreciados

pelo método linear no resultado do exercício, dentro dos limites permi�dos pela legislação
fiscal, baseado na vida ú�l econômica es�mada de cada componente do imobilizado, não
havendo indícios de que o valor contábil supere o valor recuperável por uso ou por venda. Itens
do a�vo imobilizado são depreciados a par�r da data em que são instalados e estão disponíveis
para uso, ou em caso de a�vos construídos internamente, do dia em que a construção é
finalizada e o a�vo está disponível para u�lização. As doações recebidas são registradas
pelo custo de aquisição, mediante apresentação de nota fiscal de compra pelo doador ou,
excepcionalmente, declaração de valor emi�da pelo doador.
3.3 PASSIVO CIRCULANTE
Os passivos exigíveis até o final do exercício seguinte são demonstrados como passivos
circulantes. São demonstradas as obrigações assumidas, acrescidas, quando aplicável, de
atualização monetária, cabendo ressaltar as seguintes obrigações relevantes:
a. FORNECEDORES:
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos
circulantes. As compras foram realizadas dentro do processo de compras, respeitando a
legislação vigente de Licitações (Lei 8.666/93 e Lei 13.303/16), bem como respeitando o Rito
da Despesa Pública (Lei 4.320/64).
b. OBRIGAÇÕES FISCAIS:
Referem-se às obrigações tributárias, compreendidos os impostos e contribuições re�dos de
fornecedores (em virtude de subs�tuição tributária), IRRF re�do dos empregados, bem como
dos encargos trabalhistas (FGTS e INSS), e contribuições sociais sobre a receita bruta. Também
são apresentados os valores de parcelamento de PIS/PASEP e COFINS, classificados no passivo
circulante em função da data de vencimento do parcelamento. Ainda, nessa classificação são
registrados os valores provisionados à �tulo de CSLL sobre o lucro trimestral (1º e 2º trimestres)
auferido.
c. PROVISÕES TRABALHISTAS:
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou constru�va que possa ser es�mada de maneira confiável, e é provável que
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões para férias e 13º
salário são cons�tuídas mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base
nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, bem como do valor es�mado do 13º salário,
acrescidas dos respec�vos encargos.
d. OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:
Estão registrados valores referentes à folha de pagamento. O saldo jus�fica-se pelo registro
na competência e pagamento nos primeiros dias úteis do mês subsequente. Salários,
Remunerações e Bene�cios, Férias e 13º Salários a pagar foram apropriados com base nos
direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
e. OUTRAS CONTAS A PAGAR:
Estão registrados o Parcelamento junto à Receita Federal, referente ao INSS, valores referentes
a adiantamento da Controladora, e obrigações referentes a retenções dos funcionários para
pagamento a ins�tuições bancárias e a associações, bem como o pagamento da Pensão
Alimen�cia descontada dos funcionários e encaminhada aos seus respec�vos beneficiários.
f. PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS – CURTO PRAZO E LONGO PRAZO:
As provisões para riscos trabalhistas e cíveis são reconhecidas quando a Empresa tem uma
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma es�ma�va
confiável do valor possa ser feita. As provisões para riscos trabalhistas e cíveis são reconhecidas
nas demonstrações financeiras tendo como base as melhores es�ma�vas de risco envolvido
e são cons�tuídas em montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir
perdas prováveis sendo atualizadas até as datas do Balanço, observada a natureza de cada
con�ngência e apoiada nas informações dos assessores legais da Empresa.
3.4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
a. PARCELAMENTOS:
Nesse item estão registrados os parcelamentos com a Receita Federal, referentes a INSS,
PIS/PASEP e COFINS. Encargos e correções existentes após a data do registro são registradas
quando da efe�vação do pagamento das obrigações.
3.5 DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS, CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES
Um a�vo é reconhecido no balanço quando for provável que seus bene�cios econômicos
futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a empresa possui uma obrigação
legal ou cons�tuída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por seus valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos,
encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos a�vos,
re�ficados por es�ma�vas de perdas prováveis.
3.6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a. CAPITAL SOCIAL:
O Capital Social, em 31/12/2020, corresponde ao valor de R$ 728.706.908,31(setecentos e
vinte e oito milhões, setecentos e seis mil, novecentos e oito reais e trinta e um centavos),
que pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País, e é representado por 72.870.691
(setenta e dois milhões, oitocentos e setenta mil, seiscentos e noventa e uma) ações ordinárias
nomina�vas, com valor de R$ 10,00 (dez reais) cada, cujo montante pertencemajoritariamente
à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e, minoritariamente, ao Departamento Municipal de
Limpeza Urbana, mantendo a situação de 31/12/2019.
b. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:
Refere-se a ajustes de exercícios anteriores, efetuados com fundamento na Lei 6.404/76, Art.
186, Parágrafo 1º.
3.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apropriado com base no regime de competência, sendo os ingressos referentes
à fiscalização de trânsito reconhecidos pelo pagamento da infração e repasse pelo Detran/RS
à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A diferença entre o resultado da Contabilidade Pública
(Lei 4.320/1964) e a Contabilidade Societária (Lei 6.404/1976) é decorrente, principalmente,
do provisionamento para indenizações cíveis e trabalhistas efetuado dentro do exercício de
2020 na empresa, registradas pela contabilidade societária.
a. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
É composta pelos ingressos oriundos das penalidades aplicadas às infrações de trânsito,
do gerenciamento da Câmara de Compensação Tarifária – Transporte Público (CCT), dos
Estacionamentos fixos e eventuais, e das vistorias. Em 2020, foi aprovada a Lei Complementar
892/2020, que ex�ngue a CCT, e os estacionamentos também foram ina�vados. Os valores
a receber da Câmara de compensação Tarifária não são registrados por ser remota a
possibilidade de recebimento de tais pendências por parte dos Consórcios e Empresas do
Transporte Público.
b. CUSTO DOS SERVIÇOS:
Os custos dos serviços prestados envolvem custo de pessoal e encargos ligados à a�vidade
fim da Empresa, despesas de manutenção, depreciação e amor�zação e serviços de terceiros
ligados também à a�vidade finalís�ca da Empresa.

c. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS:
Demonstram as despesas com folha de pagamento, encargos sociais e bene�cios de toda a
a�vidade meio, bem como o gasto com materiais, serviços e demais despesas.
d. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS:
Registrou, em 2020, os valores referentes às indenizações recebidas através de processos
judiciais e outras receitas não operacionais, dentre elas o valor de repasse da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre de R$ 80.214.550,06, para custeio da folha de pagamento e demais
obrigações com tributos e fornecedores, obrigações essas que se tornaram inviáveis de serem
pagas por ingressos próprios da EPTC em consequência da pandemia Covid-19.
3.8 CONTINUIDADE OPERACIONAL
A Empresa gera suas disponibilidades estabelecendo um montante de caixa mínimo
estratégico, baseado no ciclo de caixa das operações de serviço e no capital mínimo necessário
para garan�rmos as operações de crédito, assegurando que haja caixa suficiente para atender
às necessidades e planos de negócio. A Administração monitora con�nuamente as previsões
das exigências de liquidez, considerando os planos de financiamento de dívida e principais
despesas correntes da Empresa. Como é considerada estatal dependente da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, valores repassados pela Controladora são necessários para cobrir
as despesas correntes, sem causar perigo à con�nuidade operacional da empresa, tendo em
vista que a EPTC presta serviços genuinamente públicos e essenciais à sociedade.
A previsão de fluxo de caixa da Empresa é realizada para assegurar que a mesma tenha
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais, sendo considerado, nas suas
es�ma�vas, a arrecadação por meio de recursos próprios e os créditos oriundos do Município
de Porto Alegre, previstos na Lei Orçamentária Anual. A Administração monitora de forma
con�nua o fluxo de caixa da Empresa para assegurar que ela tenha caixa suficiente para fazer
frente às necessidades operacionais e suas obrigações, no entanto, está sujeita a limitações
orçamentárias impostas pelo Governo Municipal.
Nota 4: CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e
inves�mentos temporários em ins�tuições financeiras, de liquidez imediata, com baixo risco
de mudança de valor, e que não possuem restrições para sua u�lização, avaliadas pelo custo
acrescido de rendimentos do período.
Nota 5: CRÉDITOS A RECEBER

Os valores constantes em conta de adiantamento referem-se aos adiantamentos concedidos
a �tulo de Adiantamento de Salário, Adiantamento de Férias e de 13º salário, bem como
adiantamentos pontuais para compras de pronto pagamento.
Em Impostos a compensar, o valor de R$ 16.767.338,13, depositado judicialmente, referente
às contribuições de PIS e COFINS, que estava registrado a débito no A�vo e como crédito no
passivo a recolher, foi conver�do em pagamento, e baixado, conforme processo judicial nº
5092478-42.2014.4.04.7100.
Outras contas a receber, abrangem os depósitos judiciais/recursais e os depósitos em garan�a
contratual realizados pela Empresa, relacionados à provisão para con�ngências passivas
oriundas do curso normal das a�vidades da Empresa, e depósitos em garan�a de contratos
vigentes.
Nota 6: ESTOQUES

Os estoques correspondem aos materiais u�lizados pela Empresa para a realização dos seus
serviços, demonstrados e avaliados pelo critério do custo médio ponderado de aquisição,
incluindo os impostos não recuperáveis, custos de transporte e demais custos necessários para
trazer os estoques às suas atuais condições.
Aos 30 dias do mês de dezembro de 2020, reuniu-se a Comissão de Inventário de Materiais
designada na Portaria nº 180 de 23 de dezembro de 2020, com a finalidade de apresentar o
resultado do inventário dos estoques de materiais da EPTC, cujo levantamento foi realizado
entre 23 e 30 de dezembro de 2020, e concluído com a verificação dos resultados da contagem
no dia 30 de dezembro, cujo resultado final encontra-se abaixo:
• Número de itens inventariados: 2.448
• Itens com diferença: nenhum item apresentou diferença
• Valor de estoque registrado: R$ 1.818.554,93
• Valor do estoque inventariado: R$ 1.818.554,93
Nota 7: IMOBILIZADO

con�nua...
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EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S/A – EPTC
CNPJ - 02.510.700/0001-51 NIRE – 43300036707

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores 4.341 13.195
PROCEMPA 445 2.674
Sodexo Pass do Brasil 1.507 2.293
UNIMED Porto Alegre 628 1.214

31/12/2020 31/12/2019
RESULTADO OPERACIONAL 986 (45.581)

CSLL (1.648) -
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (662) (45.581)

Prejuízo por Ação - R$ 1,00 (0,01) (0,63)

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.825 11.553

Pensão Alimen�cia (Repasse) 62 71
Retenções Funcionários (Repasse) 215 290
Detran Duplicidade - 2.390
Adiantamento de Controladora 3.413 1.017
Parcelamento INSS 990 990
Parcelamento Fornecedores - 6.651
Garan�as Contratuais – Fornecedores 145 145

ANO AUMENTO DE CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACUMULADO
2015 80.000 517.902
2016 80.000 597.902
2017 56.604 654.506
2018 40.000 694.506
2019 34.200 728.706
2020 - 728.706

COMPOSIÇÃO
ACIONÁRIA EM 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Acionista Quan�dade % Quan�dade % Quan�dade %
Prefeitura
Municipal de
Porto Alegre

72.868.691 99,9973 72.868.691 99,9973 69.448.691 99,9971

Departamento
Municipal de
Limpeza Urbana

2.000 0,0027 2.000 0,0027 2.000 0,0029

TOTAL 72.870.691 100,0000 72.870.691 100,0000 69.450.691 100,0000

Natureza Classificação 31/12/2020 31/12/2019
Trabalhistas / Cíveis Provável 19.924 10.195
Trabalhistas / Cíveis Possível 2.259 22.148
Trabalhistas / Cíveis Remota 74 15.947

Natureza Classificação 31/12/2020 31/12/2019
Trabalhistas / Cíveis Provável 16.100 -
Trabalhistas / Cíveis Possível 12.913 -
Trabalhistas / Cíveis Remota - -

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Parcelamento COFINS 942 -
Parcelamento PIS 204 -
Parcelamento INSS 2.227 3.299

PASSIVO CIRCULANTE 31/12/2020 31/12/2019
Obrigações Fiscais 3.831 19.024
Obrigações Tributárias 2.681 18.389
Encargos Trabalhistas 1.151 635
Outras Obrigações Trabalhistas 3.420 3.185

PASSIVO CIRCULANTE 31/12/2020 31/12/2019
Provisões Trabalhistas 7.740 7.428
Encargos Trabalhistas sobre Provisões 2.874 2.704
TOTAL 10.614 10.132

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Transporte e Circulação
S/A, em reunião realizada nesta data, examinamos o Balanço Patrimonial, a Demonstração do
Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de caixa, a Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente, e a Demonstração do Valor
Adicionado do exercício. Somos de opinião que os referidos demonstra�vos refletem a
situação patrimonial econômica e financeira da Empresa em 31 de dezembro de 2020, razão
pela qual recomendamos a sua aprovação pelos Senhores Acionistas.

Porto Alegre, 14 de junho de 2021.

Leonardo Maranhão Busa�o
Conselheiro

Priscilla Souza Agassis Machado
Conselheira

Rodrigo Mata Tortoriello
Conselheiro

Leonardo Hoff
Conselheiro

Hermes Teixeira da Rosa
Conselheiro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A
Administradores e Acionistas do
Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC
Porto Alegre/RS
Opinião com Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A
– EPTC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respec�vas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido,
do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explica�vas, incluindo o resumo das principais polí�cas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir
in�tulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referida
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC em 31 de dezembro de
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião com ressalva
Receitas não contabilizadas por regime de competência
Não foram registradas receitas rela�vos aos repasses referente a taxa de gerenciamento (3%)
da Câmara de Compensação Tarifária. No exercício de 2020, deduzido os valores registrados
por regime de caixa, a receita não registrada é de R$ 7.963.372,96. Já evidenciado no Relatório
do Auditor Independente de 31 de dezembro de 2019.
Tributos/contribuições sobre as receitas não contabilizadas
Como não foram registradas as receitas acimamencionadas, consequentemente, não houve as
contribuições de PIS e COFINS per�nentes, que no exercício de 2020 soma o montante de R$
736.612,00. Já evidenciado no Relatório do Auditor Independente de 31 de dezembro de 2019.
Con�ngências
O setor jurídico apresentou relação dos processos em vigência sob sua responsabilidade e as
probabilidades de perdas dos processos (provável, possível ou remota. Porém não estão de
acordo ao estabelecido na NBC TSP 19. Já evidenciado no Relatório do Auditor Independente
de 31 de dezembro de 2019.
Passivo a descoberto e con�nuidade operacional
A EPTC vem apresentando prejuízos de forma sistemá�ca nos úl�mos exercícios, o que
ocasionou que os Prejuízos Acumulados se tornassem superiores ao Capital Social: Passivo a
Descoberto. A companhia tem se man�do através de aportes da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre que a par�r de 1° de janeiro de 2020 foi declarada empresa dependente através da
Resolução CGOF n° 085/2019 pelo Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira (CGOF). Já
evidenciado no Relatório do Auditor Independente de 31 de dezembro de 2019.
Não cumprimento da Lei 13.303 de 30/06/2016
A não cons�tuição do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário ins�tuído
na governança corpora�va do Estatuto Social alterado em AGE de 15/08/2019.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo comas normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir in�tulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à companhia de acordo com os princípios é�cos relevantes
previstos no Código de É�ca Profissional do Contador e nas normas profissionais emi�das pelo
Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades é�cas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob�da é apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Outros assuntos
Auditoria do exercício anterior
As demonstrações contábeis da Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram por nós examinadas, com emissão
de relatório em 26 de outubro de 2020, com opinião adversa sobre essas demonstrações
contábeis.
Demonstração do valor adicionado
As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes ao período de doze meses findo
em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS foram subme�das
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável,
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações
dos valores adicionados foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
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 ob�do 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 é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permi�r a elaboração de 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 da Companhia con�nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua con�nuidade 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 alterna�va 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 do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos obje�vos 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 emi�r relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garan�a 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
perspec�va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce�cismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso,

• Iden�ficamos 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.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o obje�vo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das polí�cas financeiras u�lizadas e a razoabilidade das es�ma�vas
financeiras e respec�vas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con�nuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria ob�das, se existe uma incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa�va em relação à
capacidade de con�nuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec�vas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria ob�das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em con�nuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significa�vas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significa�vas nos controles internos que iden�ficamos
durante nossos trabalhos.
Porto Alegre/RS, 20 de maio de 2021.

L. G. SANTOS – AUDITORES & ASSOCIADOS S/S.
CRC/RS 4.420/O-0.

Ato Declaratório CVM n°11.072.

Luiz Gustavo Oliveira dos Santos.
Contador CRC/RS nº 039.777/O-5.

CNAI n°461.

Todos os imóveis u�lizados pela EPTC - seja na sua a�vidade finalís�ca ou na sua a�vidade
meio - são próprios da Prefeitura Municipal de Porto Alegre ou são imóveis locados para esta
finalidade, não havendo nenhum imóvel de sua propriedade.
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS:
Em observância ao Pronunciamento Contábil nº 01 (NBC TG 01), a Administração entende
que, em 2020, não há indícios de que há unidades geradoras de caixa com valores contábeis
superiores ao valor de realização. A En�dade encontra-se com a sua operacionalidade normal,
não havendo indicação de que seus a�vos ou conjunto de a�vos perderam representa�vidade
econômica considerada relevante, não requerendo, portanto, necessidade de reconhecer
contabilmente eventual desvalorização de seus a�vos em 31 de dezembro de 2020.
Nota 8: FORNECEDORES
Em decorrência de suas a�vidades operacionais, a Empresa é devedora perante diversos
fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas e notas
fiscais.
Abaixo, a representação de todas as contas com saldo acima de 10% (dez por cento) do total
da conta fornecedores, no passivo circulante. Nenhum fornecedor está registrado no exigível
a longo prazo.

Visando proporcionar alterna�vas de recebimentos para os fornecedores que �nham suas
parcelas em atraso, foi celebrado acordo com os principais saldos no passivo circulante, cujos
parcelamentos da dívida foram todos encerrados no ano de 2020.
O valor nominal das dívidas que foram parceladas era de R$ 14.932.450,65. Em 2019, foi pago
o valor de R$ 8.149.575,89, e, em 2020, liquidado o saldo com estes fornecedores no valor de
R$ 6.782.874,76, quitando, assim, os parcelamentos efetuados.
Nota 9: OBRIGAÇÕES FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTAS
As obrigações fiscais e tributárias aqui registradas referem-se aos tributos a serem pagos,
consistentes em retenções de fornecedores (subs�tuição tributária), retenções de funcionários,
tributos sobre o faturamento, bem como os parcelamentos juntos à Receita Federal do Brasil
e tributos sobre a folha de pagamento. As outras obrigações trabalhistas referem-se ao saldo
de salário registrado por regime de competência de dezembro/2020, cujo valor foi quitado no
início de janeiro/2021.

Nota 10: PROVISÕES
Aqui estão registrados os valores provisionados com base nos direitos adquiridos pelos
empregados até a data do balanço. Referem-se à provisão de férias e encargos trabalhistas
sobre provisões.

Nota 11: PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CIVEIS E TRABALHISTAS
As provisões para riscos cíveis são reconhecidas nas demonstrações financeiras tendo como
base as melhores es�ma�vas de risco envolvido e são cons�tuídas emmontantes considerados
suficientes pela Administração da Empresa para cobrir perdas prováveis, sendo atualizadas até
a data do Balanço, observada a natureza de cada con�ngência e apoiada nas informações
da Gerência Jurídica e dos Advogados desta Empresa Pública, oriundas de terceiros. Os
valores registrados no Passivo Circulante são aqueles que possuem a probabilidade de serem
executados até o final do próximo exercício, enquanto os classificados no passivo não circulante
possuem a probabilidade de serem efe�vadas ao longo dos anos de 2022 ou 2023. Os valores
referentes às provisões cíveis e trabalhistas foram disponibilizados após o fechamento da
Contabilidade Pública, razão pela qual não constam naquelas Demonstrações. As provisões
para riscos trabalhistas e cíveis são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma es�ma�va confiável do valor
possa ser feita.
A Empresa cons�tui provisões para indenizações cíveis e trabalhistas em montante suficiente
para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma es�ma�va confiável possa
ser realizada.
Os valores registrados no Passivo Circulante são aqueles possuem a probabilidade de serem

Nota 12: OUTRAS CONTAS A PAGAR
Correspondem a valores diversos, dentre eles estão registrados o Parcelamentos junto
à Receita Federal (referente ao INSS, no valor de R$ 989.784,60), valores referentes a
adiantamento da Controladora, e obrigações referentes às retenções dos funcionários para
pagamento a ins�tuições bancárias e a associações, bem como o pagamento da Pensão
Alimen�cia descontada dos funcionários e encaminhada aos seus respec�vos beneficiários.
Ainda, há o registro dos parcelamentos de fornecedores, cujo valor total foi quitado ao longo
de 2020, explicitado na Nota Explica�va nº 8 – Fornecedores. A conta Detran Duplicidade,
referente aos pagamentos realizados em duplicidade informados pelo Detran/RS, foi zerada e
seu saldo foi contabilizado na conta Ajustes de Exercícios Anteriores.

Os valores classificados no Passivo Exigível a Longo Prazo possuem a probabilidade de serem
efe�vados ao longo dos anos de 2022 ou 2023.

No Passivo Exigível a Longo Prazo, estão relacionados os valores referentes a parcelamentos
efetuados junto à Receita Federal em 2018 e 2020, com previsão de pagamento após o
próximo exercício. Estão registrados os parcelamentos com a Receita Federal no valor de R$
2.227.015,35 (INSS) e R$ 1.146.036,21 (PIS/PASEP e COFINS).

Nota 13: PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a. CAPITAL SOCIAL
O Capital Social, em 31/12/2020, corresponde ao valor de R$ 728.706.908,31 (setecentos e
vinte e oito milhões, setecentos e seis mil, novecentos e oito reais e trinta e um centavos),
que pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País, e é representado por 72.870.691
(setenta e dois milhões, oitocentos e setenta mil, seiscentos e noventa e uma) ações ordinárias
nomina�vas, com valor de R$ 10,00 cada. A par�r da declaração de dependência da empresa,
com vigência a par�r de 1º de janeiro de 2020, o Capital Social permaneceu o mesmo do final
do exercício anterior.

Nota 14: INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
A empresa não possui operações envolvendo instrumentos financeiros deriva�vos.
Nota 15: IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A EPTC, conforme estabelecido por meio da ação ordinária 2005.71.00.019670-0 impetrada
contra a União Federal/Fazenda Nacional, não possui vínculo jurídico obrigacional tributário
que enseje a cobrança do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), em razão da imunidade
tributária recíproca prevista no inciso VI, a, do art. 150 da Cons�tuição Federal/88. A
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é calculada e registrada com base nas alíquotas
definidas pela legislação, aplicáveis a sistemá�ca de apuração do Lucro Real trimestral.
Nota 16: RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO
O pagamento das despesas gerais de custeio e de pessoal da EPTC, que é uma empresa estatal
dependente do Município de Porto Alegre, é feito mediante aferição de receita própria e do
repassemensal de recursos financeiros, na forma de transferências, pela sua principal acionista
e controladora, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse repasse é realizado mediante
o registro de “Nota de Pagamento de Despesa”, em conformidade com a programação
orçamentária prevista na LOA. Diante disso, o prejuízo apurado ao final do exercício não implica
em risco de descon�nuidade da empresa.
Nota 17: GERENCIAMENTO DE RISCOS FINANCEIROS
As a�vidades da Empresa estão voltadas a buscar a sustentabilidade de seu equilíbrio
econômico financeiro no curso normal de seus negócios e, nesse contexto, as a�vidades da
EPTC a expõem a Riscos de Mercado, sendo considerado os seguintes fatores de risco: polí�cas
públicas de preços tarifários e de outros índices macroeconômicos, risco de crédito e de
liquidez, os quais introduzem certo grau de risco a geração de caixa e de resultados da Empresa.
A Administração busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Empresa por meio do monitoramento con�nuo dos Risco.
Os valores de mercado dos a�vos e passivos financeiros são determinados com base em
informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas e não
divergem significa�vamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado
e/ou metodologias de es�ma�va poderiam causar um efeito diferente nos valores es�mados
de mercado.
a. RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, rela�vo aos depósitos bancários à
vista e as aplicações financeiras liquidez imediata.
b. RISCO DE LIQUIDEZ
Aprevisão de fluxo de caixa é realizada para assegurar que a Empresa tenha caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais, sendo considerado nas suas es�ma�vas a arrecadação
por meio de recursos próprios e os créditos oriundos do Município de Porto Alegre, previstos
na Lei Orçamentária Anual. A Administração monitora de forma con�nua o fluxo de caixa
da Empresa para assegurar que ela tenha caixa suficiente para fazer frente às necessidades
operacionais e suas obrigações, no entanto, está sujeita a limitações orçamentárias impostas
pelo Governo Municipal.
c. RISCO DE TAXAS DE JUROS
A Empresa não possui montantes em emprés�mos e financiamentos contratados na data das
demonstrações financeiras e, portanto, não está exposta a tal risco de forma significa�va.
Nota 18: DESTINAÇÃO DO RESULTADO
Conforme Estatuto Social da EPTC, em seu art. 57, o exercício social será encerrado a 31 de
dezembro de cada ano, data em que se levantará o Balanço Patrimonial e serão elaboradas as
demais demonstrações financeiras previstas em Lei, observando-se que:
II – Do lucro líquido do exercício des�nar-se-ão:
a) 5% (cinco por cento) para a cons�tuição da remessa legal, até que a�nja 20% (vinte por
cento) do capital social;
b) 20% (vinte por cento) para a cons�tuição de um reserva para ampliação dos equipamentos
e instalações, até que a�nja 30% (trinta por cento) do capital social;
c) O saldo, observado o disposto neste ar�go, ficará à disposição da Assembleia para deliberar
sobre sua des�nação, mediante proposta da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal, não sendo
admi�da, em nenhuma hipótese, a divisão de lucros entre os acionistas.
Isto posto, o Resultado Operacional da EPTC em 2020, antes do cálculo da CSLL, foi de R$
985.922,96. Considerando que a Empresa apura seu resultado através do Lucro Real, houve
cálculo de provisão de CSLL nos dois primeiros trimestres, somando o valor de R$ 1.647.986,12,
bem como a cons�tuição das reservas previstas no Estatuto Social. Após o cálculo da CSLL,
o prejuízo do exercício, conforme demonstração abaixo, ficou em R$ 662.063,16, sendo
rever�das as reservas cons�tuídas.

executados até o final do próximo exercício:

con�nuação...


