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1. Data, Hora e Local: Realizada aos 13 (treze) dias do mês de Abril do ano de 2020, às 10:00 horas, na sede so-
cial da Drogaria São Paulo S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida da Li-
berdade nº 840, Liberdade, CEP 01502-001. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de Editais 
de Convocação, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como no artigo 9º do estatuto social da Companhia, tendo 
em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de 
Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Doll Martinelli; e secretariados 
pelo Sr. Marcelo Adriano Casarin. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar, nos termos do artigo 59 da Lei das So-
ciedades por Ações, sobre: (i) a realização da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, em série única, pela Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), 
as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instru-
ção CVM 476”, respectivamente), no valor total de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); (ii) autoriza-
ção expressa para que a diretoria e os representantes legais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos e 
adotem todas as medidas necessárias à: (a) formalização, efetivação e administração das deliberações desta Ata 
para a emissão das Debêntures, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emis-
são, incluindo, mas não se limitando: (1) ao “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (quarta) Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos de Distribuição, da Drogaria São Paulo S.A.” (“Escritura de Emissão”); (2) ao “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob Regime de Garantia Firme, da Quar-
ta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 
Drogaria São Paulo S.A.” (“Contrato de Distribuição”); e (3) quaisquer aditamentos a tais instrumentos (se neces-
sário); e (b) formalização e efetivação da contratação da instituição fi nanceira integrante do sistema de distribui-
ção de valores mobiliários, na qualidade de instituição intermediária da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), dos 
assessores legais e dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita, 
tais como o escriturador, o banco liquidante, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na 
qualidade de agente fi duciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), a B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão – Segmento 
CETIP UTVM (“B3”), entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contra-
tação e eventuais alterações; e (iii) ratifi car todos os atos já praticados para a realização da Emissão e da Oferta 
Restrita. 5. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, delibe-
raram: (i) aprovar a Emissão e a realização da Oferta Restrita, com as seguintes características e condições prin-
cipais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (a) Número da Emissão: A 
Emissão constitui a 4ª (quarta) emissão de debêntures da Companhia. (b) Data de Emissão: Para todos os efei-
tos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela constante na Escritura de Emissão (“Data de Emis-
são”). (c) Valor total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
reais), na Data de Emissão (conforme defi nido abaixo). (d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 500.000 
(quinhentas mil) Debêntures. (e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de 
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (f) Número de Séries: A Emissão será rea-
lizada em série única. (g) Prazo e Data de Vencimento: O prazo das Debêntures será de 1 (um) ano contado da 
Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate anteci-
pado da totalidade das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão. (h) Espécie: As Debêntures 
serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, sem garantia real e 
sem preferência. (i) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão de-
positadas para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), 
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”); (ii) nego-
ciação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas fi nanceiramente; e (iii) custodiadas 
eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores qualifi cados, confor-
me defi nido no artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 539”), depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profi s-
sionais, defi nido na Escritura de Emissão, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e obser-
vado o cumprimento, pela Companhia das obrigações defi nidas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a 
negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis. (j) Colo-
cação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esfor-
ços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições regulamentares aplicáveis, 
destinada a Investidores Profi ssionais (conforme defi nido na Escritura de Emissão) e realizada com a intermedia-
ção do Coordenador Líder, sob o regime de garantia fi rme de colocação para a totalidade das Debêntures, con-
forme os termos e condições do Contrato de Distribuição. O plano de distribuição seguirá o procedimento descri-
to na Instrução CVM 476, conforme previsto no Contrato de Distribuição. (k) Destinação dos Recursos: Os re-
cursos obtidos por meio da Emissão serão destinados para reforço de caixa da Companhia. (l) Conversibilidade, 
Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debên-
tures serão escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certifi cados. (m) Prazo e Forma de Subscri-
ção e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas no ato da subscrição e será realizada de 
acordo com os procedimentos da B3, no ato de subscrição (“Data de Integralização”), à vista, em moeda corren-
te nacional, pelo Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da 
B3. Caso não ocorra a integralização da totalidade das Debêntures na Data de Integralização, o preço de subscri-
ção para as Debêntures que forem integralizadas após a Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, 
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acrescido de Remuneração (conforme defi nido abaixo), calculada pro rata temporis desde a primeira Data de In-
tegralização até a data de sua efetiva integralização. As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou deságio,
a ser defi nido, se for o caso, no ato de integralização das Debêntures, desde que seja aplicado a totalidade das
Debêntures em cada Data de Integralização. (n) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res não será atualizado monetariamente. (o) Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração que 
contemplará juros remuneratórios, correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma de percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informa-
tivo diário disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida exponencialmente de sobretaxa de
3,55% (três inteiros e cinquenta e cinco centésimos) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis
(“Remuneração”). (p) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga em 1 (uma) única parcela, na
Data de Vencimento, na data de resgate antecipado das Debêntures, de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures ou na data de Resgate Antecipado decorrente de Oferta Facultativa de Resgate An-
tecipado, conforme defi nido abaixo (“Data de Pagamento da Remuneração”). (q) Repactuação: Não haverá re-
pactuação programada das Debêntures. (r) Amortização: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de ven-
cimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures ou Oferta Facultativa de Resgate Antecipado,
nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário, será amortizado em 1 (uma) única par-
cela, na Data de Vencimento. (s) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, observando as 
restrições impostas pela Instrução CVM 476 e demais disposições aplicáveis, adquirir Debêntures, observado o
disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, caso algum dos titulares das Debêntures
deseje alienar tais Debêntures à Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão ser, a exclusi-
vo critério da Companhia: (i) canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Companhia;
(ii) permanecer na tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas as restri-
ções impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesou-
raria nos termos da Escritura de Emissão, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à Remuneração das
demais Debêntures. (t) Oferta Facultativa de Resgate Antecipado: A Companhia poderá, a seu exclusivo crité-
rio, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures, com o
consequente cancelamento de tais Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção,
assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntu-
res de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta Fa-
cultativa de Resgate Antecipado”). O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus
respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal
Unitário, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização até
a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debentu-
ristas, a exclusivo critério da Companhia, que não poderá ser negativo. (u) Garantias: As Debêntures não conta-
rão com garantias. (v) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fi zerem jus às Debêntures serão realizados
pela Companhia no dia de seu respectivo vencimento, por intermédio da B3, conforme as Debêntures estejam
custodiadas eletronicamente na B3, e em atendimento aos seus procedimentos, ou por meio do Escriturador das
Debêntures para os titulares de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3 (“Local de Pa-
gamento”). (w) Vencimento Antecipado: As Debêntures serão consideradas vencidas antecipadamente nas hi-
póteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão, sendo certo que os eventos que acionarão o vencimen-
to antecipado serão os usualmente adotados em operações semelhantes no mercado. Neste sentido, observado
os prazos de cura aplicáveis, e na ocorrência de qualquer dos eventos previsto na Escritura de Emissão, poderá
ser considerado, pelo Agente Fiduciário, o vencimento antecipado das obrigações relativas às Debêntures (i) au-
tomaticamente, independentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial ou (ii) mediante
deliberação dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas. (x) Encargos Moratórios: Ocor-
rendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia aos Debenturistas nos termos da
Escritura de Emissão, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, adicionalmente ao pagamento da Re-
muneração, calculada pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, inde-
pendentemente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cen-
to) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento pecuniário até a data do efetivo paga-
mento; e (ii) multa moratória não compensatória de 2% (dois por cento), além das despesas incorridas para co-
brança (“Encargos Moratórios”). (y) Demais Características: As demais caraterísticas das Debêntures, da Emis-
são e da Oferta Restrita encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos demais documentos pertinen-
tes. (ii) autorizar expressamente a diretoria e os representantes legais da Companhia para que pratiquem todos
e quaisquer atos e adotem todas as medidas necessárias à: (a) formalização, efetivação e administração das de-
liberações desta Ata para a emissão das Debêntures, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos
relacionados à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando à Escritura de Emissão, ao Contrato
de Distribuição e quaisquer aditamentos a tais instrumentos (se necessário); e (b) formalização e efetivação da
contratação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos prestadores de serviços necessários à imple-
mentação da Emissão e da Oferta Restrita, tais como o escriturador, o banco liquidante, o Agente Fiduciário, a
B3, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais
alterações; e (iii) autorizar a ratifi cação de todos os atos já praticados para a realização da Emissão e da Oferta
Restrita. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a pre-
sente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente - 
Sr. Marcelo Doll Martinelli; e Secretário – Marcelo Adriano Casarin. São Paulo, 13 de abril de 2020. Confere com 
a original, lavrada em livro próprio. Marcelo Doll Martinelli - Presidente; Marcelo Adriano Casarin - Secretário.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: As operações da empresa: extração, comércio e 
indústria de minérios, importação e exportação em geral, arrendamento de 
jazidas e terceiros podendo a sociedade, participar do capital de outras em-
presas, como sócia, quotista ou acionista, mesmo que de outros setores 
econômicos, mediante aplicação de recursos próprios, ou de incentivos fis-
cais. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras:  
2.1 Bases de elaboração e apresentação: As demonstrações financeiras 
da empresa compreendem: a) Demonstrações financeiras consolidadas:  
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legisla-
ção societária e os Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC). b) Demonstrações financeiras individuais da controladora:  
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as 
disposições da legislação societária, previstas na Lei 6.404/76 com altera-
ções da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contá-
beis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (“CPC”), os quais não requerem sua apresentação expressa 
em moeda de poder aquisitivo constante e estão apresentadas comparativa-
mente entre os exercícios conforme CPC 26. 2.2 Bases de consolidação e 
investimentos em controladas: As demonstrações financeiras consolida-
das compreendem as demonstrações financeiras da controladora e de suas 
controladas. A seguir, são apresentados os detalhes das controladas da 
Companhia no encerramento de cada exercício: 

Participação - %
Nome da Controlada 2019 2018
Serra da Farofa Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,90% 99,90%
Ipiranga Investimentos Imobiliários Ltda. 50,00% 50,00%
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado seguem 

-
ções da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das em-

entre as empresas consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais 
as informações financeiras das controladas e das controladas em conjunto 

Cia. de Mineração Serra da Farofa CEFAR
CNPJ: 17.157.546/0001-53

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Reais)
Balanço 

patrimonial Notas
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Ativo/Circulante 54.121.323 61.922.476 56.624.566 63.977.357
Caixa e equivalen-
 tes de caixas 3.d 53.829.456 61.908.231 55.356.180 62.851.257
Direitos com Terceiros 29.543 8.714 9.543 8.714
Contas a receber – – 704.267 738.382
Tributos a recuperar 260.960 – 265.828 3.395
Despesas antecipadas 1.363 5.531 288.747 375.608
Não circulante 17.997.711 18.199.296 25.655.433 26.122.767
Créditos pessoas ligadas 445.455 461.951 445.455 461.951
Investimentos 3.c 17.283.775 17.482.475 24.940.140 25.402.440
Imobilizado líquido 268.481 254.869 269.838 258.376
Total do ativo 72.119.034 80.121.772 82.279.999 90.100.123

Balanço 
patrimonial Notas

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Passivo/Circulante 7.732.688 11.474.278 8.210.420 11.926.637
Fornecedores 8.173 6.723 9.103 6.723
Obrigações tributárias 120.621 3.859.619 340.194 4.054.747
Obrigações trabalhistas 402.917 406.917 92.633 406.917
Dividendos a pagar 3.f 7.200.000 7.200.000 7.458.208 7.200.000
Outras contas a pagar 976 1.018 310.285 258.250
Não circulante – – – –
Participação dos
 minoritários – – 9.483.938 9.525.992
Patrimônio líquido 64.386.346 68.647.494 64.585.640 68.647.494
Capital social 1.929.375 1.929.375 1.929.375 1.929.375
Reserva de lucro 62.071.096 66.332.244 62.270.390 66.332.244
Reserva legal 385.875 385.875 385.875 385.875
Total do passivo 72.119.034 80.121.772 82.279.999 90.100.123

Demonstração  
do resultado Notas

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(=) Receita líquida 6.252.889 7.794.248 8.205.933 9.993.831
(–) Custo dos  imóveis vendidos – – (464.450) –
(+/–) Despesas e receitas operacionais
(–) Despesas
 administrativas (5.515.239) (5.642.867) (5.992.790) (6.569.278)
(–) Despesas financeiras (8.660) (6.636) –
(–) Despesas tributárias (216.665) (59.241) (217.013) (59.550)
(+) Receitas financeiras 3.695.078 4.063.787 3.352.653 4.090.737
(+) Outras receitas e despesas (3.541) (1.937) (49.162) (19.700)
(+) Resultado da 
 equivalência patrimonial (3.819) 340.306 445.593 1.803

(2.052.847) (1.306.589) (2.460.719) (2.555.988)
(=) Resultado antes das
 provisões tributárias 4.200.042 6.487.659 5.280.763 7.437.843
(–) Impostos sobre
 o lucro 3.g (1.253.717) (4.677.856) (1.485.899) (4.916.663)
(=) Resultado líquido
 do exercício 2.946.326 1.809.803 3.794.864 2.521.180

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Descrição
Capital 
social

Reserva 
Legal

Reserva 
de Lucros

Total patri- 
mônio líquido

Saldos em 31/12/17 1.929.375 385.875 71.704.065 74.019.315
Resultado do exercício – – 1.809.803 1.809.803
Dividendos apropriados – – (7.181.624) (7.181.624)
Saldos em 31/12/18 1.929.375 385.875 66.332.244 68.647.494
Resultado do exercício – – 2.946.326 2.946.326
Ajuste do exercício (7.474) (7.474)
Dividendos apropriados – – (7.200.000) (7.200.000)
Saldos em 31/12/19 1.929.375 385.875 62.071.096 64.386.346

Demonstração dos fluxos de caixa
Fluxos de caixa das ativi-
 dades operacionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido 2.946.326 1.809.803 3.794.864 2.521.180
Depreciações e amortizações 46.106 44.642 510.556 547.761
Resultado de equivalên-
 cias patrimoniais (445.593) (340.306) (848.538) (1.803)
Perda na venda de imobilizado – 1.937 – 1.937
 Participação minoritários (42.054)
Variação em ativos e passivos operacionais
Direitos com terceiros (20.829) 34 (829) 34
Contas a receber – – 34.115 (480.068)
Tributos a recuperar (260.960) – (262.433) (95)
Despesas antecipadas 4.168 (135) 86.861 (303.118)
Fornecedores 1.450 (501.879) 2.380 (598.258)
Obrigações tributárias (3.738.998) 3.545.409 (3.714.553) 3.636.088
Obrigações trabalhistas (4.000) 9.557 (314.284) 9.557
Contas a pagar (42) 92 52.035 (7.317)
Provisões – – – –
Tributos diferidos – (1.562.602) – (1.562.602)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais (1.472.374) 3.006.552 (701.882) 3.763.296
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado (59.718) (45.863) (59.718) (45.863)
Valor da venda de imobilizado – 31.000 – 31.000
Novos investimentos – (20.000) – (20.000)
Crédito com partes 
 relacionadas 215.790 80.641 – 479.229
Dividendos recebidos 445.000 236.000 215.789 –
Caixa líquido usado nas atividades
 de investimento 601.072 281.778 156.072 444.366
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos distribuidos 
 e pagos (7.207.474) (7.181.624) (6.949.266) (7.816.211)
Caixa líquido usado nas atividades
 de financiamento (7.207.474) (7.181.624) (6.949.266) (7.816.211)
Aumento/diminuição 
 líquido de caixa e 
  equivalentes de caixa (8.078.775) (3.893.295) (7.495.076) (3.608.550)
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do período61.908.231 65.801.526 62.851.257 66.459.807
Caixa e equivalentes de
 caixa no final do período 53.829.456 61.908.231 55.356.180 62.851.257

são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 3. Sumá-
rio das principais práticas contábeis: A administração declara que revi-
sou, discutiu e concorda com estas Demonstrações Financeiras, autorizan-
do sua conclusão em 31/12/2019. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC), os quais não requerem sua apresentação 
expressa em moeda de poder aquisitivo constante e estão apresentadas 
comparativamente entre os exercícios conforme CPC 26. a) Reconhecimen-
to receitas, recebíveis e custos: As receitas dos royalties são reconhecidas 
no resultado quando os riscos e benefícios inerentes aos mesmos são 
transferidos para o locatário. De forma análoga, no mesmo momento são 
reconhecidos os recebíveis e custos dessas locações. b) Deduções da re-
ceita: As deduções da receita são compostas pelos impostos incidentes so-
bre o faturamento (Pis e Cofins), assim como abatimentos, devoluções,  
descontos comerciais, etc. c) Investimentos em outras sociedades:  
O reconhecimento do investimento pelo valor justo da investida na data de 
sua aquisição. Os investimentos são avaliados por equivalência patrimonial.
Descrição 2019 2018
Serra da Farofa Empreendimentos 1.383.204 1.339.793
Ipiranga Investimentos Imobiliários 15.198.028 15.440.139
Santa Duna Empreendimentos 682.543 682.543
Total 17.263.775 17.462.475
d) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta 
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insig-
nificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras 
incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “disponí-
veis para venda”.
Descrição 2019 2018
Caixa 2.447 3.331
Bancos Conta Movimento 5.868 10.466
Aplicações Financeiras 53.821.140 61.894.434
Total 53.829.455 61.908.231
f) Dividendos: A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela Admi-
nistração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao divi-
dendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, na rubrica 
“Dividendos a pagar”, por ser considerada como uma obrigação legal previs-
ta no estatuto social da Companhia. g) Imposto de Renda e Contribuição 
Social: O imposto de renda e a contribuição social foram calculados com 
base nas alíquotas de 15% acrescidos do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de 240.000,00 e 9% sobre o lucro tributável para a  
contribuição social, classificados na conta de impostos a recolher.
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