
Histórico: A Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), é uma sociedade
por ações, criada pelo Decreto-Lei n° 63, de 15 de maio de 1969, regulamen-
tado pelo Decreto Estadual n° 52.102, de 29 de agosto de 2007, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia
administrativa, empresa pública estadual, parte integrante da administração
indireta do Estado de São Paulo, regendo-se por seu Estatuto, pelas Leis
Federais nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e n° 13.303, de 30 de junho
de 2016, e demais disposições legais aplicáveis, que, em virtude de dificulda-
des financeiras nos anos de 2015 e 2016, tornou-se dependente a partir da
edição do Decreto Estadual nº 62.309, de 15 de dezembro de 2016, revogan-
do o Artigo 11 do Decreto Estadual nº 52.102/2007, que não permitia o Estado
transferir recursos para o custeio de despesas operacionais da CDSS. Possui
como objeto social a administração e a exploração do Porto Organizado de
São Sebastião, nos termos da delegação outorgada pela União, ao amparo da
Lei Federal nº 9.277, de 10 de maio de 1996, ao Estado de São Paulo, reali-
zada por meio do Convênio celebrado em 15 de junho de 2007, com vigência
de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir de 1º de junho de 2007, prorro-
gáveis por até mais 25 (vinte e cinco) anos, nos termos da Lei nº 9.277/1996.
O objeto da delegação do Porto de São Sebastião obedece aos termos da Lei
nº 9.277/1996, regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.184, de 24/03/1997,
alterado pelo Decreto Federal nº 2.247, de 06/06/1997; Lei Federal nº 8.630,
de 25/02/1993 (revogada pela Lei 12.815, de 05/06/2013, que a substituiu),
Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, Lei Federal nº 10.233, de 05/06/2001, Lei
Federal nº 3.421, de 10/06/1958; Decreto Federal nº 74.619, de 26/09/1974;
Decreto-Lei Estadual nº 63, de 15/05/1969; Decreto Estadual nº 52.102, de
29/08/2007, e demais regulamentos e normas aplicáveis, inclusive os edita-
dos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, relativos à
prestação dos serviços e à exploração da infraestrutura portuária, aplicáveis
ao caso. Processo de Desestatização: Em 2019, com a mudança do Governo
do Estado, foram implementadas novas diretrizes, estabelecendo como uma
das prioridades, a privatização das empresas estatais. No caso do Porto de
São Sebastião, pelo fato do mesmo ser da alçada da União, houve um enten-
dimento entre o Governo Federal e o Governo Estadual para que o mesmo
fosse incluído no Programa Nacional de Desestatização enquanto o Estado
adotaria as providências com relação ao futuro da Companhia Docas de São
Sebastião. Em 14 de agosto de 2019, com a edição do Decreto Federal nº
9.972, o Porto de São Sebastião e os serviços públicos portuários relaciona-
dos foram qualificados no âmbito do PPI - Programa de Parcerias de Investi-
mentos da Presidência da República, com vistas à desestatização, em prin-
cípio, programada para o final de 2021. No momento, o processo de desesta-
tização do Porto de São Sebastião encontra-se na fase de contratação de
empresa para elaboração da modelagem do processo. Desempenho
Operacional: Em 2019, 1.595 embarcações utilizaram a infraestrutura marí-
tima do Porto Organizado com os seguintes destinos: • Porto Público: 61
navios no berço principal e 878 embarcações de menor porte nos demais
berços internos; • Áreas de fundeio: 63 navios de turismo; • Terminal Privado
da Petrobras: 593 navios-tanque. No cais público foram movimentadas 742
mil toneladas de cargas, o que representa acréscimo de 3,32% comparado a
2018, quando houve movimentação de 718 mil toneladas de cargas. A taxa de
ocupação anual do berço principal foi de 55% (ou 200 dias). Do total de carga
movimentada no cais público, 681 mil toneladas são referentes à importação
(desembarque) e 61 mil toneladas referentes à exportação (embarque). A par-
ticipação percentual dos grupos de cargas movimentadas no Porto de São
Sebastião ficou assim definida: • Granéis Sólidos: 96%; • Carga Geral: 1,7%;
• Animais Vivos: 2,3%. No Terminal Privado da Petrobras, operado pela
Transpetro, o movimento foi equivalente a 43 milhões de toneladas de granéis
líquidos. O valor total das cargas movimentadas no Porto Público registrou,
em 2019, o equivalente a US$ 46.635 mil, sendo US$ 25.909 mil de cargas
desembarcadas e US$ 20.726 mil de cargas embarcadas. Esse resultado
decorre, da queda expressiva do volume das cargas embarcadas que usual-
mente possuem alto valor agregado (veículos, chapas de aço, etc.) e do
baixo valor das cargas desembarcadas (matérias primas), apesar de terem
apresentado crescimento no período. O Porto de São Sebastião não obteve
ainda a certificação ISPS Code (International Ship and Port Facility Security
Code) emitida pela CONPORTOS - Comissão Nacional de Segurança Pública
nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis uma vez que não foram implantadas
todas as medidas de segurança necessárias para tal fim, principalmente em
função das restrições orçamentárias dos últimos três anos. Cenário Econô-
mico e Financeiro: O cenário econômico do Brasil apresenta sinais de lenta
recuperação e, há setores, como óleo e gás, construção e infraestrutura que
afetam benéfica e diretamente as operações portuárias que começam a des-
pontar com promissora retomada para 2020. O ano de 2019 apresentou
melhorias nas áreas do agronegócio, serviços e indústria de bens de consu-
mo não duráveis, que acabaram refletindo no desempenho operacional posi-
tivo do setor portuário. As maiores expectativas para as operações no Porto
de São Sebastião em 2020 estão fundamentadas no aumento da movimenta-
ção de granéis sólidos, na cabotagem e no mercado de óleo & gás, em função
dos leilões realizados que, com certeza, aquecerão o setor, e em possível
retomada das exportações de veículos. Em 2019, a CDSS obteve uma receita
bruta de R$ 21,574 milhões, resultando acréscimo de 25,2% em relação a
2018 (R$ 17,232 milhões). A decretação da falência da empresa Schahin
Engenharia S.A., que mantinha contrato de uso temporário com o Porto de
São Sebastião prejudicou a desocupação total da infraestrutura e devolução
da área que encontra-se sob responsabilidade da Administradora Judicial
KPMG Corporate Finance Ltda., e mesmo com a Companhia adotando as me-
didas cabíveis para preservar seus interesses e receber o que a referida
empresa ficou devendo, conforme consta no Processo nº 1037133-
31.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação
Judicial, ainda está pendente de solução. Investimentos: Da solicitação ini-
cial de R$ 40 milhões para investimentos no Porto de São Sebastião, a LOA
2019 contemplou a CDSS com R$ 9,6 milhões para essa finalidade. Entretan-
to, face às dificuldades financeiras comuns em primeiro ano de governo, fo-
ram liberados, efetivamente, R$ 1,6 milhão para modernização e ampliação do
Porto de São Sebastião, possibilitando a execução de serviços mais urgen-
tes, dos quais destacamos os contratos relacionados a seguir: • operação
assistida e garantia on site de equipamento para inspeção não intrusiva -
escâner de contêineres, para atendimento de exigência legal pela Receita
Federal do Brasil; • contratação de empresa de engenharia para fornecimento
e instalação de gerador, visando garantir o funcionamento de equipamentos
essenciais; • contratação de empresa de engenharia para instalação das
boias de sinalização marítima para balizamento do Canal de São Sebastião,
visando propiciar segurança no acesso ao Canal e nas manobras dos navios;
e • contratação de empresa para implantação parcial de sinalização horizontal
e vertical da área operacional do Porto de São Sebastião. Ampliação do
Porto: Localizado em região costeira privilegiada, em um canal abrigado na-
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turalmente, com acesso pelas barras Norte e Sul e profundidade que se man-
tém pela própria dinâmica do canal, o Porto de São Sebastião está próximo a
uma das regiões de economia mais pujante do País. Daí a possibilidade para
se efetivar a sua ampliação considerando como área de atração de cargas o
interior do Estado de São Paulo, incluída a Região Metropolitana do Vale do
Paraíba, o Sul de Minas Gerais e o Sul do Rio de Janeiro. Na parte terrestre,
liga-se ao planalto pela Rodovia Rio-Santos SP-055 e pela Rodovia dos
Tamoios SP-099, que alcança as Rodovias Dutra BR-116 e Carvalho Pinto SP-
070, que dão acesso a todas principais rodovias e centros logísticos do País.
Para atender a futura demanda, o desenvolvimento do Porto de São Sebas-
tião apoia-se em duas frentes: i) na ampliação da infraestrutura de atracação
existente, que se materializa, no curto prazo, com investimentos da ordem de
R$ 500 milhões para restabelecer e ampliar as condições de competitividade
de São Sebastião no cenário portuário e; ii) na conclusão da duplicação da
Rodovia dos Tamoios, que estão em andamento, e das obras do Contorno Sul,
que devem ser retomadas no 2º semestre de 2020. A expansão do Porto de
São Sebastião, nos moldes do projeto inicial cuja Licença Prévia nº 474/2013
encontra-se suspensa por decisão judicial nos autos do Processo nº
0000398-59.2014.403.6135, a partir de manifestação dos Ministérios Públi-
cos Federal e Estadual, será substituída por uma ampliação da infraestrutura
de atracação, com as diretrizes descritas a seguir e que deverão constar da
revisão do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ, que estará con-
cluída no primeiro semestre de 2020, mediante a construção, sobre pilotis, de
um segundo cais avançado de 500m de extensão por 100m de largura, inter-
ligado à área portuária por uma ponte de 500m de extensão por 40m de largu-
ra, proporcionando o aproveitamento para dois berços de atracação de 500m
e 400m de extensão, em profundidades de 25m e 16m, respectivamente, sem
necessidade de dragagens de manutenção. Além desse cais, a construção
de um píer (estrutura de atracação) de navios petroleiros, constituída por
dolfins, nas proximidades do Porto, mas sem conexão com o mesmo, para
operações de transferência de óleo diretamente entre navios atracados ao
píer ou entre um navio atracado no píer e outro atracado a contrabordo, em
operações conhecidas como “Ship To Ship” (STS). Quanto à situação do Pro-
cesso nº 0000398-59.2014.403.6135, suspendendo a Licença Prévia nº 474/
2013, em 13 de abril de 2016 foi proferido sentença julgando procedente o
pedido para invalidar o procedimento que resultou na licença prévia emitida
pelo IBAMA e condicionar a emissão de nova licença prévia à
complementação do EIA/RIMA, que deverá conter, no mínimo, a devida aná-
lise aprofundada dos seguintes tópicos: a) alternativas locacionais e
tecnológicas, que afastem a intervenção no Manguezal do Araçá; b) impactos
cumulativos e sinergéticos com os demais megaempreendimentos em curso
no litoral norte no tocante às vias de acesso terrestre ao Porto de São Sebas-
tião, uso e ocupação do solo, habitação e saneamento básico (fls. 3306). Da
decisão recorreram as partes. Proferida decisão no dia 28 de julho de 2017
determinando a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para que as
partes elaborassem e apresentassem ao Juízo eventual Acordo, Em 07 de
março de 2019 foi juntado o recurso de apelação do Ministério Público Esta-
dual e Federal, razão pela qual a Companhia Docas de São Sebastião
protocolou no dia 05 de Abril de 2019 as contrarrazões do recurso de apela-
ção. Esse processo deveria ter sido remetido ao Tribunal Regional Federal
para julgamento dos recursos das partes, contudo, desde 10 de junho de
2019 até a presente data, os autos encontram-se com o Ministério Público
para vista. Por outro lado, como será necessária a obtenção de Licença Pré-
via do IBAMA, mesmo com a redução do escopo da “expansão do Porto” para
uma simples “ampliação da infraestrutura de atracação”, a CDSS contatou os
Ministérios Públicos Estadual e Federal para verificar a possibilidade de reto-
mada de negociações para tentar chegar a um acordo para o encerramento
desse processo e, diante de resposta afirmativa, no final de 2019 foram ini-
ciadas as conversas iniciais com esse objetivo. Gestão Ambiental: A Compa-
nhia Docas de São Sebastião vem cumprindo o importante papel de agregar
valor à cadeia logística de sua área de influência, em especial à do Estado de
São Paulo, garantindo eficiência, segurança operacional e a adoção das
melhores práticas em gestão ambiental. Os investimentos e as ações
adotadas refletem diretamente no reconhecimento concedido pela ANTAQ,
quando da divulgação dos resultados do Índice de Desempenho Ambiental em
Portos Organizados (IDA). Embora ainda não tenham sido divulgados os re-
sultados da avaliação de 2019, cabe destacar que após conquista dos melho-
res índices por dois anos consecutivos e com isso a primeira posição dentre
os 30 portos analisados pela ANTAQ, em 2018 a CDSS obteve o 7° lugar,
alcançando 83,15 pontos em um total de 100 possíveis na avaliação. Apesar
das restrições orçamentárias, foram aplicados os recursos necessários para
atender às especificações estabelecidas na Licença de Operação nº 908/
2010, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) em 09 de fevereiro de 2010, em atendimento à
Lei Federal nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e Resolução CONAMA nº 306, de
5 de julho de 2002, e em vigor, uma vez que a mesma se encontra em proces-
so de renovação, após entrega de toda documentação exigida pelo IBAMA,
para sua reavaliação. Está prevista para junho de 2020 a auditoria ambiental
compulsória bienal, ressaltando que o resultado final da auditoria de 2018 não
apresentou ressalvas significativas na gestão ambiental. Em 2018, foi reto-
mado o monitoramento ambiental definido na Licença de Operação nº 908/
2010, em vigor. Foram mantidas as ações para capacitação dos recursos
humanos da Companhia, particularmente, dos membros da CIPA, dos
brigadistas e dos auditores internos e para atendimento das condicionantes
do Plano de Emergência Individual - PEI (Lei Federal nº 9.966/2000 e Resolu-
ção CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008) e do Plano de Controle de
Emergências - PCE (NR nº 29). O Porto de São Sebastião renovou a
certificação da norma NBR ISO 14.001/2015, conquistada em 2015, quando
se tornou o primeiro porto público do País a ter essa certificação, dentre os
37 em operação, que passa a ter validade até março de 2021. A adesão à
certificação ISO 14.001/2015 é voluntária e corrobora o compromisso da
CDSS em manter um bom desempenho da gestão ambiental, por meio do
controle dos aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades de-
senvolvidas, desde o consumo de recursos naturais (água, energia e papel)
até os efluentes, isto é, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Também
são considerados o controle, prevenção, mitigação, monitoramento e contin-
gência da poluição ambiental. Faz parte, ainda, do escopo da certificação
todas as atividades exercidas pela CDSS, incluindo a exploração do Porto
Organizado, gestão da infraestrutura, fiscalização das operações, progra-
mas de capacitação ambiental para os funcionários e a melhoria contínua do
Sistema de Gestão Ambiental. Atendimento a Emergências Ambientais: O
Porto de São Sebastião conta com o primeiro Plano de Área adotado em um
Porto Organizado no País aprovado pelo IBAMA e pela CETESB e que serviu
de modelo para outros portos do Brasil. O Centro de Atendimento a Emergên-
cias - CEATE conta em sua estrutura com uma Brigada de Emergência devi-

damente treinada, embarcações, viaturas e equipamentos para combate a
incêndio, emergências químicas, vazamento de óleo no mar e salvamentos.
No mês de julho de 2019 a empresa contratada responsável pela gestão do
Centro de Atendimento a Emergências - CEATE, unidade de contingências
ambientais do Porto de São Sebastião, estabelecida por força de exigências
da Licença de Operação nº 908/2010, declinou pela continuidade do contrato,
após frustrações nas negociações para aditamento do mesmo, encerrando
os trabalhos em 12/07/2019, passando as atividades serem geridas pela Ge-
rência de Meio Ambiente da Companhia. Desta forma, as situações de emer-
gências antes atendidas por equipe daquela empresa, passaram a ser aten-
didas pela Brigada de Emergência constituída pelos empregados da CDSS,
nomeados, a princípio, pela Portaria CDSS nº 002/2019-PR, de 12 de julho de
2019, posteriormente atualizada pela Portaria CDSS nº 003/2019-PR, de 5 de
agosto de 2019, que tiveram as capacitações atualizadas internamente em
novembro de 2019. Em 2019 foram realizados, em 23 de maio, o Simulado de
Emergência de Abandono de Área e Comunicação e, em 29 de novembro, o
Simulado de Mobilização de Recursos com a primeira atuação da Brigada de
Emergência da CDSS, envolvendo os Operadores Portuários, OGMO e
tomadores de serviços do Porto, com acionamento do Plano de Ajuda Mútua
- PAM. Os exercícios simulados práticos foram acompanhados por avaliado-
res de diversas instituições (IBAMA, CETESB, Marinha do Brasil e Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião), que reconheceram a atuação
destacada da equipe de atendimento a emergências, especialmente a da Bri-
gada de Emergência da CDSS. Gestão de Recursos Humanos: O Quadro de
Pessoal da Companhia foi aprovado em 02 de junho de 2010, compreendendo
98 (noventa e oito) posições, sendo 13 (treze) cargos de livre provimento e 85
(oitenta e cinco) cargos permanentes. Em 12 de fevereiro de 2014, com base
na manifestação jurídica favorável da Procuradoria Geral do Estado (PGE),
foi aprovado o novo Quadro de Pessoal, fixado em 152 (cento e cinquenta e
duas) posições, sendo 13 (treze) de livre provimento e 139 (cento e trinta e
nove) de cargos permanentes, de forma a incluir 54 (cinquenta e quatro) fun-
cionários (cedidos) do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA), por suces-
são trabalhista, a serem extintos na vacância. No entanto, o quadro apresen-
tado é insuficiente para atendimento às demandas portuárias, em especial
àquelas relativas à Guarda Portuária e às Operações Portuárias, além do
atendimento às leis trabalhistas, como intervalo interjornada e horas extras
habituais. Neste contexto, destacam-se as discrepâncias ocorridas após a
sucessão trabalhista, como as relacionadas aos casos de funções seme-
lhantes e salários significativamente diferentes, ou aqueles acerca de cargos
de origem que foram extintos. A situação descrita requer ações para a
mitigação de litígios trabalhistas. Nesse sentido, como plano de ação no que
se refere à gestão de pessoas, seria necessário implantar um Plano de De-
missão Voluntária, seguida de uma reestruturação do Quadro de Empregados
da Companhia, implantação de um Plano de Empregos e Salários, e por fim,
um novo Concurso Público, para admissão de novos empregados e controle
do cenário apresentado acima. Abaixo, quadro de empregados da Companhia
Docas de São Sebastião em 31/12/2019.

Quadro de Empregados
Posições                       . Total Ocupados Vagos

Permanentes Concursados - CLT 85 28 57
Sucessão Trabalhista Cedidos - Sucessão 1 2 42 41 1

Sucessão - Aposentadoria
  por Invalidez 3 3 0
Reintegração 3 9 8 1

Livre Provimento 13 8 5
Reintegrados após
   Parecer CODEC nº 013/2014, de 26/03/14 4 - 4 -
Total 152 92 64
Governança Corporativa, Transparência e Compliance: Em atendimento a
Lei Federal nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública e de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito
da União, Estados e Municípios, a CDSS já se adequou às regras e condutas
obrigatórias de acordo com referida norma. Como exemplo, o Código de Con-
duta, aprovado na Centésima Vigésima Quarta (124ª) Reunião do Conselho de
Administração da Companhia Docas de São Sebastião, de 24 de julho de
2017, estabelece os princípios, deveres e vedações dos colaboradores, in-
clusive disponibiliza um canal de denúncias aos colaboradores, fornecedo-
res, clientes e usuários em casos onde houver suspeita de fraude,
corrupção, ou qualquer tipo de irregularidades que infrinjam as normas e regu-
lamentos da empresa ou quaisquer espécies de leis. Em um processo de
melhoria contínua as normas e regimentos internos da empresa, são constan-
temente revisados e alterados, quando necessário. Atendimento ao Cidadão
e Transparência: Em atendimento às normas estaduais e a Lei de Acesso à
Informação, instituída pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
e regulamentada no âmbito estadual pelo Decreto Estadual nº 58.052, de 16
de maio de 2012, a CDSS disponibiliza os canais de comunicação “Serviço de
Informações ao Cidadão (SIC)”, e “Ouvidoria” e “Canal de Denúncia” acessí-
veis pelo site do Porto de São Sebastião www.portoss.com.br, não existindo
pendências para serem atendidas. No ano de 2019 foram realizados 26 aten-
dimentos: • Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): 17 atendimentos,
sendo que 15 foram atendidas e 2 foram encaminhadas a outros órgãos.
• Ouvidoria: 7 atendimentos (3 reclamações, 3 solicitações de informações e
1 sugestão), sendo que 5 foram encerradas e 2, por não serem da competên-
cia da Companhia Docas de São Sebastião, foram respondidas, orientando o
encaminhamento ao órgão competente. • Canal de Denúncia: 2 manifesta-
ções, com os devidos encaminhamentos. Também estão disponíveis no site
as informações institucionais, tarifas, programação de navios, estudos técni-
cos, monitoramento ambiental, projetos de expansão, contratações, licita-
ções e estatísticas. Considerações Finais: O Porto de São Sebastião é um
porto estratégico para o Estado de São Paulo e a Companhia Docas de São
Sebastião vem administrando, dentro de suas limitações estruturais e restri-
ções orçamentárias, seu papel de elo na cadeia logística, buscando sempre
a eficiência por meio da adequação e ampliação de sua infraestrutura, moder-
nização dos equipamentos, seja por parte da Companhia ou dos Operadores
Portuários pré-qualificados, e uma força de trabalho com qualificação ade-
quada. Possui condições naturais privilegiadas de abrigo, profundidade, lar-
gura e comprimento de seu canal de acesso. Está inserido no Estado de maior
representatividade econômica da federação, podendo, com a ampliação da
infraestrutura de atracação existente, contribuir significativamente para re-
sultados mais satisfatórios da economia e da logística do Estado de São
Paulo e do País.

São Sebastião/SP, 19 de março de 2020
Paulo Tsutomu Oda - Diretor-Presidente

Cezar Aurelio Trombelli - Diretor Administrativo Financeiro
Alfredo Mariano Bricks - Diretor de Gestão Portuária

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro 2019 e 2018
Receita de Vendas Nota           2019           2018
Receitas de Serviços Prestados 21 21.199.608 16.945.888
Deduções da Receita Bruta
(-) Impostos e Contribuições
  sobre Serviços Prestados (3.020.947) (2.409.099)
Receita Operacional 18.178.661 14.536.789
Outras Receitas
Receita de Subvenção Econômica 21 10.575.519 17.069.626
Outras Receitas 21 15.059.263
Receita Líquida 43.813.442 31.606.415
Custo de Serviços Prestados
Custos Operacionais 18 (17.354.055) (16.990.172)
Lucro Bruto 26.459.387 14.616.243
Despesas Operacionais (18.382.487) (40.576.420)
Despesas Administrativas 18 (18.510.951) (40.625.746)
Despesas/Receitas Financeiras 19 128.464 49.326
Lucro (Prejuízo) Antes do IRPJ e CSLL 8.076.900 (25.960.177)
Corrente - -
Diferido - -
Tributos IRPJ e CSLL sobre Lucro (15% + 9%) - -
Lucro (Prejuízo) do Exercício 8.076.900 (25.960.177)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Ativo Nota   31/12/2019   31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e Bancos 4 450 2.734
Aplicações Financeiras 4 3.505.855 1.515.537
Clientes 5 3.489.898 3.023.379
(-) Provisão de Perda para
  Crédito Liquidação Duvidosa 5 (1.598.983) (1.598.983)
Tributos a Recuperar 6 1.846.350 1.461.728
Despesas Antecipadas 15.776 10.901
Almoxarifado 81.914 79.928
Deposito Judicial 1.137.515 1.049.754
Adiantamentos         17.599         22.762

   8.496.374    5.567.740
Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo - -
Imobilizado 7 215.553.859 224.366.025
Intangível 8   33.359.836   34.680.013

248.913.695 259.046.038

Total do Ativo 257.410.069 264.613.778

Passivo Nota   31/12/2019   31/12/2018
Passivo Circulante
Convênio 11 930.000 550.000
Fornecedores 12 694.052 743.242
Juros sobre Capital Proprio 106 106
Contas a Pagar 1.002 -
Tributos a Recolher 13 334.330 307.616
Encargos Sociais Recolher 14 594.983 551.912
Provisões de Férias a Pagar 15 1.040.289 1.010.033
Adiantamento de Clientes 10 105.841 147.118
Salários a Pagar             381             535

   3.700.984    3.310.562
Não Circulante
Convênio 11 3.050.283 3.980.283
Crédito de Clientes - -
Provisão para Contingências 16    7.780.470   24.541.949

  10.830.753   28.522.232
Patrimônio Líquido
Capital Social 17 17.748.161 17.748.161
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 17 286.428.840 284.408.392
Prejuízos Acumulados  (61.298.669)  (69.375.569)

242.878.332 232.780.984
Total do Passivo 257.410.069 264.613.778

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração de Resultado Abrangente em 31 de Dezembro 2019 e 2018
          2019           2018

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 8.076.900 (25.960.177)
Outros Resultados Abrangentes                -                -
Total do Resultado Abrangente do Exercício 8.076.900 (25.960.177)
Resultado abrangente total, atribuído a:
Participação dos Acionistas Controladores 8.076.900 (25.960.177)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

continua...
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1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída por meio da Assem-
bleia Geral de Constituição por Subscrição Particular, realizada em 3 de se-
tembro de 2007 e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) em 6 de setembro de 2007. As atividades desenvolvidas
pela Companhia são decorrentes de Convênio de Delegação, celebrado entre
a União e o Estado de São Paulo em 15 de julho de 2007. Tal convênio prevê
a administração e exploração do Porto Organizado de São Sebastião, pelo
prazo de 25 (vinte e cinco) anos, com o objetivo de exercer as atribuições
exaradas no artigo 17 da Lei Federal n° 12.815, de 5 de junho de 2013. Essa
iniciativa objetivou reinserir o Porto de São Sebastião no cenário portuário, ao
mesmo tempo em que potencializa um projeto logístico que dá sustentação
ao crescimento da economia paulista.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de res-
ponsabilidade da administração da Companhia, cuja conclusão ocorreu em
19 de março de 2020. As demonstrações financeiras foram elaboradas e
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, em observância às disposições contidas na legislação societária
e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC). Tais pronunciamentos visam à conver-
gência das Normas Brasileiras de Contabilidade às Normas Internacionais
de Contabilidade. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas
em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia e também, a
sua moeda de apresentação. Todas as informações contábeis apresenta-
das em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma.
3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas con-
tábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo e foram observadas de modo consistente em todos os exer-
cícios apresentados. 3.1. Apuração do Resultado: As receitas, custos e
despesas são registrados em conformidade com o regime contábil de compe-
tência dos exercícios. 3.2. Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e investimentos de
curto prazo de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança de valor,
sendo demonstrado pelo custo acrescido de juros auferidos até a data do
balanço, bem como contas garantidas (Nota nº 4). 3.3. Ajuste a Valor Presen-
te de Ativos: Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da
Administração, a Companhia conclui que o ajuste a valor presente de ativos
monetários circulantes e não circulantes é irrelevante em relação às demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. Por tal razão não foram registra-
dos. 3.4. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros são reco-
nhecidos na data em que a Companhia se torna parte das disposições contra-
tuais desses instrumentos. Quando reconhecidos, são inicialmente registra-
dos ao seu valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam dire-
tamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua men-
suração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com as re-
gras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos fi-
nanceiros. Os instrumentos financeiros podem ser classificados nas seguin-
tes categorias: • Ativos financeiros: Os ativos financeiros são classificados
em: (i) ativos financeiros a valor justo por meio de resultado; (ii) empréstimos
e recebíveis; (iii) investimentos mantidos até o vencimento; ou (iv) ativos
financeiros disponíveis para venda. A Companhia determina a classificação
dos seus ativos financeiros no momento do reconhecimento inicial. • Passi-
vos financeiros: São classificados como passivos financeiros a valor justo
por meio de resultado, empréstimos e financiamentos, ou derivativos classi-
ficados como instrumento de hedge, conforme o caso. A Companhia determi-
na a classificação dos seus passivos financeiros no momento do reconheci-
mento inicial. 3.5. Partes Relacionadas (Convênio DERSA): No curso normal
de suas operações, a Companhia contraiu obrigações com parte relacionada,
destacando-se a cessão de empregados da Desenvolvimento Rodoviário S.A.
- DERSA, empresa pública estadual, parte integrante da administração indire-
ta do Estado de São Paulo. As transações e saldos existentes dessas ope-
rações podem ser identificados por meio da contabilização no Passivo Circu-
lante e Não Circulante, sendo que a dívida foi ajustada a valor presente. 3.6.
Imposto de Renda e Contribuição Social e Imposto de Renda Diferido: O
imposto de renda e a contribuição social do exercício são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro
tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de renda e 9% sobre lucro
tributável para contribuição social. 3.7. Provisões: As provisões são mensu-
radas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liqui-
dar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos
específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passa-
gem do tempo é reconhecido em conta de resultado. 3.8. Demais Ativos e
Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.
Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações mone-
tárias incorridas até a data do balanço. As operações ativas e passivas com
vencimentos inferiores a um ano estão registradas no circulante e as com
prazos superiores no não circulante. 3.9. Imobilizado: Demonstrado pelo
custo de aquisição e/ou construção e reduzido pela depreciação acumulada.
As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil-
econômica estimada dos bens (Nota nº 7). 3.10. Intangível: As licenças de
computadores e de sistemas de gestão são demonstradas ao custo de aqui-
sição e tem a sua amortização iniciada quando disponíveis para uso, em seu
local e na condição necessária para que sejam capazes de operar da forma
pretendida pela Companhia. A amortização do ativo intangível reflete o perí-
odo em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam
consumidos pela Companhia, podendo ser o prazo final da concessão, ou a
vida útil do ativo, o que ocorrer primeiro (Nota nº 8). 3.11. Provisão para
Recuperação de Ativos - Impairment: Tendo como objetivo definir procedi-
mentos que visam assegurar que os ativos não estejam registrados
contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por
uso ou por venda, são eles revistos para verificar se há alguma indicação de
perda no seu valor recuperável e, caso existam evidências claras, a empresa
reconhecerá a desvalorização por meio da constituição de provisão para
perdas. Considerando os ativos apresentados no Balanço Patrimonial do ano
de 2019, foram realizados levantamentos para a determinação apenas de
parâmetros referentes aos valores líquidos de uso e não por venda. Isso
porque as atividades da Companhia Docas de São Sebastião são realizadas
por delegação, e todos os seus bens devem ser revertidos à União, conforme
§ 4º da cláusula sexta do Convênio de Delegação supramencionado. Cumpre
informar que para os próximos anos, nenhum ativo fixo será desativado ou
baixado dos controles da empresa, bem como não serão realizadas aquisi-
ções para substituição dos bens atuais, não resultando em baixa a esse tí-
tulo. Valor de uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados, que
devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa.
3.12. Receita de Serviços Prestados e Cessão de Uso Onerosa: 3.12.1.
Serviços: As receitas de prestação de serviços com Utilização da Infraestru-
tura do Acesso Aquaviário; Utilização das Instalações de Acostagem; Utiliza-
ção da Infraestrutura Terrestre; Utilização das Instalações de Armazenagem
são reconhecidas quando existe evidência confiável de que: i) os serviços
são entregues; ii) o valor pode ser mensurado com segurança; iii) seja prová-
vel que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia; e iv) seja
provável que os valores serão recebidos. Não se considera que o valor da
receita seja mensurável com segurança até que todas as condições relacio-

nadas à sua prestação estejam atendidas. 3.12.2. Cessão de Uso Onerosa:
As receitas estão reconhecidas com base no regime de competência,
atualizadas quando aplicável e contratualmente exigido. 3.13. Passivos Con-
tingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingênci-
as passivas e obrigações legais são efetuadas tendo como base os pronun-
ciamentos do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os passivos contin-
gentes são reconhecidos contabilmente levando em conta à opinião dos as-
sessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos an-
teriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análi-
ses da Administração da Companhia, sempre que a perda for avaliada como
provável - o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das
obrigações - e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com su-
ficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas
possíveis são divulgados em notas explicativas e os classificados como
perdas remotas não são provisionados, tampouco divulgados nas demonstra-
ções financeiras. 3.14. Salários ou Encargos: Os salários, incluindo encar-
gos de férias, de 13º salário e os pagamentos complementares negociados
em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais corres-
pondentes, são apropriados pelo regime de competência. 3.15. Gastos
Ambientais: Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são re-
gistrados como Ativo Intangível do exercício, à medida de sua ocorrência. Os
programas contínuos são elaborados para mitigar o impacto ambiental causa-
do pelas operações e para a gestão de riscos ambientais relacionados às
atividades da Companhia. 3.16. Impostos sobre Receitas: As receitas de
serviços estão sujeitas à incidência do Programa Formador do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e do Imposto sobre Serviço (ISS), pelo regime de competên-
cia. 3.17. Receitas e Despesas Financeiras: As receitas financeiras são re-
presentadas por juros, atualizações monetárias e variações cambiais, resul-
tantes de aplicação financeira e acordos de parcelamento com clientes. As
despesas financeiras são substancialmente representadas pelo Imposto so-
bre Operações Financeiras e descontos concedidos (Nota nº 19).
4. Caixa e Equivalente de Caixa         2019         2018
Caixa Geral 450 2.734
Bancos Conta Movimento               -               -

          450        2.734
Aplicação Financeira 3.505.854 1.515.536
Tesouro do Estado              1              1

 3.505.855  1.515.537
3.506.305 1.518.271

5. Clientes: Os valores das contas a receber estão avaliados pelo valor da
prestação do serviço, descontados os tributos retidos na fonte e líquidos de
provisão para perda. Não houve ajuste ao valor presente das contas a rece-
ber, pois as operações têm seu vencimento em 30 (trinta) dias, não havendo,
assim, efeito relevante para sua evidenciação.

        2019         2018
Clientes 3.489.898 3.023.379
(-) Provisão de perda para crédito
  de liquidação duvidosa (PCLD) (1.598.983) (1.598.983)

1.890.915 1.424.396

Foi constituída a Provisão Para Devedores Duvidosos devido à expectativa
de recebimento ser improvável dos seguintes clientes (Nota nº 5):

        2017
Schahin Engenharia 1.153.106
SLB Ltda.     445.877

1.598.983
6. Impostos a Recuperar         2019         2018
IRRF 1.065.658 766.574
CSLL 359.115 301.916
IRPJ/CSLL 392.757 392.757
INSS - -
ISS 60 60
PIS/COFINS/CSLL      28.760           421

1.846.350 1.461.728

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro 2019 e 2018

continua...

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2019

Capital Adiantamento para Futuro Prejuízo Total
        Social          Aumento de Capital   Acumulado   (Em Reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2015 17.748.161 268.811.733 (13.892.945) 272.666.949
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 10.026.251 - 10.026.251
Prejuízo do Exercício                 -                                    -  (11.908.755)   (11.908.755)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 17.748.161 278.837.984 (25.801.700) 270.784.445
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - - - -
Prejuízo do Exercício                 -                                    -  (17.613.692)   (17.613.692)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 17.748.161 278.837.984 (43.415.392) 253.170.753
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 5.570.408 - 5.570.408
Prejuízo do Exercício                 -                                    -  (25.960.177)   (25.960.177)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 17.748.161 284.408.392 (69.375.569) 232.780.984
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - - - 2.020.448
Lucro do Exercício                 -                                    -     8.076.900     8.076.900
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 17.748.161 284.408.392 (61.298.669) 242.878.332

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro 2019 e 2018

Atividades Operacionais           2019           2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício 8.076.900 (25.960.177)
(+) Depreciações e amortizações 13.792.376 13.606.576
(+) Despesas de Juros de Longo Prazo - -
(+) Provisão para Contingência - 20.005.233
(+) Provisão para Riscos Legais - -
(+) Reversão de Ajustes AVP - -
(+) Reversão de Contingência (14.684.842) -
(-) Créditos Fiscais Diferidos                -                -

7.184.434 7.651.632
(Aumento) Redução em Contas a Receber (466.519) 1.078.690
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar (384.622) (311.400)
(Aumento) Redução em Adiantamentos 5.163 (8.845)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas (4.875) 1.115
(Aumento) Redução em Depósito Judicial (87.761) (768.323)
(Aumento) Redução em Almoxarifado (1.986) (32.091)
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo - 2.855.601
Aumento (Redução) em Convênio Dersa (Circulante) 380.000 90.000
Aumento (Redução) em Fornecedores (49.190) (5.899.598)
Aumento (Redução) em Impostos
  e Contribuições a Recolher 26.714 140.662
Aumento (Redução) em Encargos Sociais a Recolher 43.071 28.844
Aumento (Redução) em Férias a Pagar 30.256 (24.701)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar 1.002 -
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes (41.277) (105.689)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar (154) 426
Aumento (Redução) em
  Provisão para Contingência (2.076.637) (1.466.218)
Aumento (Redução) em Crédito de Clientes - -

  (2.626.815)   (4.421.527)
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividade Operacionais 4.557.619 3.230.105
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (2.548.841) (5.674.937)
Aquisição de Intangível   (1.111.192)   (2.030.420)
Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Investimento (3.660.033) (7.705.357)
Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) em Convênio Dersa (930.000) (590.000)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 2.020.448 5.570.408
Capital Social Aumento                -                -
Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades de Financiamento    1.090.448    4.980.408
Aumento (Redução) Líquida do
  Saldo de Caixa e Equivalentes 1.988.034 505.156
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 1.518.271 1.013.115
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Final do Exercício    3.506.305    1.518.271
Aumento Líquido de Caixa 1.988.034 505.156
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

7. Imobilizado Benfeitorias
Em Milhares de Reais Dragagem Propriedades Móveis e Máquinas e Obras
Custo  Corretiva  de Terceiros Utensílios Veículos Instalações  Equipamentos Hardware Terraplanagem            Total
Em 31 de Dezembro de 2018 5.786.693 3.561.296 1.379.028 583.600 11.414.477 5.292.165 2.368.319 227.578.014 257.963.592
Em 01 de Janeiro de 2019 5.786.693 3.561.296 1.379.028 583.600 11.414.477 5.292.165 2.368.319 227.578.014 257.963.592
Adições               -                  -              -            -    1.308.810           140.484       7.539        1.092.007    2.548.840
Em 31 de Dezembro de 2019  5.786.693      3.561.296  1.379.028  583.600  12.723.287        5.432.649 2.375.858     228.670.021 260.512.432
Depreciação Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2018 1.056.884 569.806 757.430 450.117 3.157.883 1.602.787 1.298.780 24.703.880 33.597.567
Em 01 de Janeiro de 2019 1.056.884 569.806 757.430 450.117 3.157.883 1.602.787 1.298.780 24.703.880 33.597.567
Depreciação     231.468        142.452    120.690            -    1.152.388           490.937    102.142        9.120.929   11.361.006
Em 31 de Dezembro de 2019  1.288.352        712.258    878.120  450.117    4.310.271        2.093.724 1.400.922      33.824.809   44.958.573
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2018 4.729.809 2.991.490 621.598 133.483 8.256.594 3.689.378 1.069.539 202.874.134 224.366.025
Em 31 de Dezembro de 2019 4.498.341 2.849.038 500.908 133.483 8.413.016 3.338.925 974.936 194.845.212 215.553.859

8. Intangível Licenças de Licenças
Em Milhares de Reais Uso Ambientais
Custo    (Software)          - L.O          Total
Em 31 de Dezembro de 2018 18.706.537 30.240.149 48.946.686
Em 01 de Janeiro de 2019 18.706.537 30.240.149 48.946.686
Adições                           R$                 -   1.111.192   1.111.192
Em 31 de Dezembro de 2019   18.706.537  31.351.341 50.057.878
Amortização Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2018 6.211.222 8.055.451 14.266.673
Em 01 de Janeiro de 2019 6.211.222 8.055.451 14.266.673
Amortização    1.219.646   1.211.723   2.431.369
Em 31 de Dezembro de 2019    7.430.868   9.267.174 16.698.042
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2018 12.495.315 22.184.698 34.680.013
Em 31 de Dezembro de 2019 11.275.669 22.084.167 33.359.836
9. Imóveis de Terceiros em Poder da Companhia Docas de São Sebas-
tião: Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Porto de São
Sebastião e utilizados na exploração das atividades operacionais da
Companhia - objeto de levantamento físico, a cargo de comissão consti-
tuída, conforme Portaria ANTAQ nº 209, de 19 de outubro de 2007, foram
registrados em rubricas contábeis de compensação ativa e passiva, pois
foram cedidos à Companhia por força do Convênio de Delegação ao Esta-
do de São Paulo. Todavia, a titularidade dos bens patrimoniais em refe-
rência continuará com a União. O valor total contabilizado dos bens foi
de R$ 42.489.042,00 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e
nove mil e quarenta e dois reais).
10. Adiantamento de Clientes

Adições/ Baixas/
31/12/19 Transferências Transferências 31/12/18

Adiantamento Cliente 57.758 - 8.422 66.180
Garantias Concorrência 48.083 21.451 54.306 80.938
Empréstimos - - - -
Parcelamento Dersa            -                     -                     -            -

105.841 21.451 62.728 147.118
11. Convênio DERSA: Quando assumiu a gestão da Administração do
Porto de São Sebastião em 2008, a Companhia Docas de São Sebastião
- CDSS, criada com este propósito específico pelo Decreto Estadual
52.102/2007, sucedeu a Desenvolvimento Rodoviário S.A (DERSA) que
deixou no Porto seus empregados, mantendo-se como empregadora e pa-
gando os salários e benefícios até 31 de Março de 2014 quando estes
mesmos empregados foram transferidos formalmente para a CDSS. Consi-
derando que tais empregados estiveram a serviço da CDSS desde 2008,
porém, mantidos financeiramente pela DERSA, que foi parcialmente reem-
bolsada pela novo representante do Delegatário, a diferença não reembol-
sada determinou a assinatura em 2016 de um TERMO DE COMPROMISSO
E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA entre a DERSA e a CDSS, pelo qual, em
função de parcelamento da dívida acumulada, a CDSS reembolsa mensal-
mente a DERSA. As transações e saldos existentes dessas operações
podem ser identificados por meio da contabilização no Passivo Circulante
e Não Circulante.

Adições/ Baixas/
  31/12/19 Transferências Transferências   31/12/18

Passivo Circulante 930.000 930.000 550.000 550.000
Passivo
  Não Circulante 3.050.283                     -           930.000 3.980.283

3.980.283 930.000 1.480.000 4.530.283

12. Fornecedores         2019         2018
Fornecedores Imobilizado 21.434 176.031
Fornecedores Outros     672.618     567.211

694.052 743.242
A Companhia trabalha com prazo médio de 30 (trinta) dias para pagamento de
seus fornecedores, motivo pelo qual o ajuste a valor presente foi considerado
imaterial.
13. Tributos a Recolher         2019         2018
PASEP e COFINS 176.812 137.202
ISS 115.393 86.444
Impostos Retidos de Terceiros      42.125      83.970

334.330 307.616
A Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, além de alterar a Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) para a
apuração dos tributos incidentes sobre o lucro e a receita, obrigatório a partir
do ano-calendário de 2010. A Companhia optou pelo RTT, que determina que,
para fins fiscais, sejam mantidos os métodos e critérios contábeis utilizados
pela legislação societária brasileira vigente até 31 de dezembro de 2007, uma
vez que não foram adotadas práticas contábeis que pudessem gerar
diferimento de imposto de renda e contribuição social. 13.1. Lei nº 12.973 de
13 de maio de 2014: A Medida Provisória n° 627, publicada em 11 de novem-
bro de 2013, que revoga o Regime Tributário de Transição (RTT), posterior-
mente convertida na Lei Federal nº 12.973, de 13 de maio de 2014, traz outras
providências, dentre elas: (i) alterações no Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem
como altera a legislação pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido;
(ii) estabelece que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contá-
beis, por meio de atos administrativos emitidos com base em competência
atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta MP, não
terá implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule
a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre potencial tributação de lu-
cros ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros sobre
capital próprio; (v) inclui considerações sobre investimentos avaliados pelo
método de equivalência patrimonial.
14. Encargos Sociais a Recolher         2019         2018
13º Salário - -
INSS sobre Folha 286.213 268.055
FGTS sobre Folha 91.605 84.602
IRRF sobre Folha 215.266 197.709
Contribuição Sindical 1.899 1.546
Outros               -               -

594.983 551.912
15. Provisões de Férias a Pagar         2019         2018
Provisões de Férias 752.437 738.588
Provisões de Encargos sobre Férias     287.852     271.445

1.040.289 1.010.033
16. Provisão para Contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e
processos administrativos envolvendo questões trabalhistas, a título de su-
cessora da atividade econômica do DERSA, no gerenciamento do Porto de
São Sebastião. O DERSA atuou como operador do Porto de São Sebastião
até o final do ano de 2007. Em sua gestão, passou a reestruturar as ativida-
des portuárias, restringida a ações mais gerenciais, quando então a movi-
mentação de carga passou a ser realizada por operadores portuários previa-
mente cadastrados. Nesse sentido, nos anos de 2003 e 2004, realizou dis-
pensas imotivadas de empregados que estavam vinculados ao Porto de São
Sebastião. Tais ex-empregados ingressaram na Justiça Trabalhista e, em sua
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Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebas-
tião, reunidos na Rua laiá, n° 126, 9º andar, Itaim Bibi, no município
de São Paulo/SP, em cumprimento às suas atribuições legais e
estatutárias, analisaram o Relatório de Administração e as Demons-

Os membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São
Sebastião, reunidos na Rua laiá, n° 126, 9º andar, Itaim Bibi, no município
de São Paulo/SP, em cumprimento às suas atribuições legais e
estatutárias, analisaram os Pareceres dos Auditores Independentes e do

Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho de Administração

trações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2019 e demais documentos referentes
ao término do citado exercício, deliberaram que as referidas propos-
tas reúnem condições de serem submetidas à aprovação dos Senho-

res Acionistas, por estarem de acordo com a Lei Federal nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, bem como com a Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.

São Sebastião, 19 de março de 2020

Conselho Fiscal, o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e demais documentos referentes ao
término do citado exercício. Entendendo que as peças representam, ade-

quadamente, a posição patrimonial e contábil da Companhia, opinam pela
sua conformidade e deliberaram que sejam submetidos aos acionistas para
aprovação na Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade.

São Sebastião, 19 de março de 2020

Emília Ticami

Israel Alexandre de Souza

Katheleen Regina da Silva Dardis de Camargo

Luis Eduardo Bezerra de Araújo

Zulaiê Cobra Ribeiro
Paulo Tsutomu Oda

Delson José Amador
José Geraldo Siqueira Vantine

Zildo de Carvalho Borges
João Carlos Cardoso da Silva

Conselho Fiscal
Paulo Tsutomu Oda
Diretor-Presidente

Cezar Aurelio Trombelli
Diretor Administrativo Financeiro

Gilmar Dias
Contador - CT 1SP-120509/O-7

Diretoria

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
À DD. Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS. São Sebas-
tião - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia
Docas de São Sebastião - CDSS, que compreendem o balanço patrimonial,
em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS em 31 de dezembro de 2019,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Companhia Docas de São Sebastião -
CDSS, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase:
Chamamos a atenção para as demonstrações contábeis, que indicam que a
Companhia apresentou aumento significativo de receita operacional e tam-
bém incorreu em lucro antes dos impostos no valor de R$ 8.076 mil durante o
exercício findo de 31 de dezembro de 2019, cessando desta forma prejuízo
recorrente dos anos anteriores, entretanto, no final do exercício de 2016, a
Companhia tornou-se dependente do Governo do Estado de São Paulo e ain-
da continua operando devido aos aportes do Estado conforme Nota
Explicativa 17. Esses eventos indicam que na permanência das atuais cir-
cunstâncias haverá a necessidade de manutenção de subvenção para con-
tinuidade operacional da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS. Os
detalhes sobre as operações da companhia, no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019, encontram-se no Relatório de Administração. Nossa opinião
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outras informações que
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A admi-
nistração da Companhia é responsável por essas outras informações que

compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse rela-
tório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contá-
beis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, apa-
renta 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 demonstra-
ções contábeis: A Administração é responsável pela elaboração das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pre-
tenda liquidar ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, 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 ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtivemos 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. • obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela admi-
nistração. • concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional. • avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de março de 2020.
Russell Bedford Brasil
Auditores Independentes S/S
CRC RS - 005460/0-O “T” - SP

Conselho de Administração

maioria, adquiriram o direito de reintegração aos seus antigos postos de tra-
balho. As decisões judiciais somente ocorreram em 2010 e 2011, quando a
Companhia Docas já detinha o gerenciamento do Porto e passou a ter que
cumprir com as determinações, a título de sucessora da atividade econômica
da empresa (gerenciamento do Porto de São Sebastião). Com a nulidade das
dispensas declaradas nas decisões judiciais, o período de 6 a 7 anos em que
os ex-empregados estiveram afastados, foi reconhecido como devido a título
de salários. Cumpre ressaltar que grande parte do valor contingenciado à tí-
tulo de demandas trabalhistas, trata-se de único processo, que corre na Vara
do Trabalho de São Sebastião, cadastrado pelo número 0069100-
89.2004.0121, em que encontram-se no polo ativo 25 (vinte e cinco) recla-
mantes. O objeto desta ação refere-se a pedido de adicional de risco, sendo
que a Companhia Docas de São Sebastião foi incluída no polo passivo já na
fase da execução do processo. Conforme relatório da Assessoria Jurídica da
Companhia Docas de São Sebastião em 31 de Dezembro de 2019, o valor do
processo em 31 de Dezembro de 2018 era de R$ 15.797.931 (quinze milhões
setecentos e noventa e sete mil novecentos e trinta e um reais)e passou a
ser de R$ 2.183.089,00 (dois milhões, cento e oitenta e três mil e oitenta e
nove reais). A expressiva redução deu-se em virtude da impugnação aos cál-
culos apresentados pelos reclamantes no processo 0069100-
89.2004.5.15.0121 da 1ªVT/São Sebastião. Diante das incongruências
verificadas nos referidos cálculos, o MM. Juízo determinou a realização de
perícia contábil e homologou o laudo contábil, sendo de responsabilidade
da Companhia Docas o montante de R$ 2.183.089,00 (dois milhões, cen-
to e oitenta e três mil e oitenta e nove reais). Portanto, a redução foi de
R$ 13.614.842,00 (treze milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e
quarenta e dois reais).

       2019 Adição Pagamentos       Baixas          2018
Riscos Legais 700.000 - - 1.070.000 1.770.000
Riscos
 Trabalhistas 7.080.470          -     2.076.637 13.614.842 22.771.949

7.780.470 - 2.076.637 14.684.842 24.541.949
A Companhia está, ainda, envolvida em outros processos de natureza traba-
lhista, cujo valor totaliza R$ 3.331.776,72 (três milhões trezentos e trinta e
um mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) que, por
apresentarem probabilidade de perda possível, não tem provisão constituída,
na opinião de seus assessores jurídicos. No recinto alfandegado foi consta-
tado o descumprimento de um dos requisitos técnicos e operacionais para o
alfandegamento, que não disponibilizou os instrumentos e aparelhos de ins-
peção não invasiva (scanner) exigidos para cargas em contêineres, não es-
tando dispensado da exigência, sendo aplicada a multa de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), por dia, pelo descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 34
da Lei nº 12.350/2010, mediante o Termo de Constatação nº 001/2016 e Auto
de Infração nº 0812051/001/2017, recebido em 20 de junho de 2017. Para
efeitos suspensivos da cobrança diária da multa foi protocolada em 05 de
outubro de 2017 a Solicitação de Alteração do Ato Declaratório Executivo
(ADE) nº 20 de 12 de março de 2008, excluindo temporariamente a movimen-
tação de contêineres das cargas do Porto de São Sebastião, o que totaliza
107 dias resultando a multa acumulada de R$ 1.070.000,00 (um milhão e
setenta mil reais). Em 31 de Janeiro de 2019, através do processo
10821.720225/2017-22 a Receita Federal do Brasil, decide cancelar (revogar)
nos termos do artigo 53 da lei 9.784/99, o auto de infração - Sanção Adminis-

trativa (suspensão de atividade) nº 0812051/001/2017. Em 24 de abril de 2018
a companhia foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, através do Auto de Infração nº
9144578, no montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por deixar de
atender a 10 (dez) condicionantes estabelecidas na licença de operação 908/
2010, conforme pareceres técnicos nº 1697865 e 1698056.
17. Capital Social: A Companhia possui Capital Autorizado da ordem de
R$ 278.838.000 (duzentos e setenta e oito milhões e oitocentos e trinta e
oito mil reais), representado por ações ordinárias nominativas, sendo que
R$ 17.748.161 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e oito mil, cento e
sessenta e um reais) encontram-se integralizados. Os recursos financeiros
recebidos pelo Acionista Majoritário “Fazenda do Estado de São Paulo”, no
montante de R$ 286.428.840 (duzentos e oitenta e seis milhões, quatrocen-
tos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta reais), estão classificados como
“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”, composto conforme demons-
trado abaixo:
Ano  .               R$
2009 1.100.000
2010 5.000.000
2011 6.688.162
2012 26.976.384
2013 109.356.821
2014 93.573.384
2015 26.116.982
2016 10.026.251
2017 -
2018 5.570.408
2019     2.020.448
Total 286.428.840
A deliberação CODEC 1/91 de 12 de Setembro de 1991, estabelece na
seção V - Artigo 14, que as empresas em que o Estado participa, direta ou
indiretamente como acionista majoritário, e que tenham em seus Estatutos
Sociais especificação para autorização de aumento do limite do Capital
Social autorizado, como também, do seu respectivo aumento, a ser delibe-
rado pelo Conselho de Administração (inciso II do artigo 166 da Lei nº
6.404/76), somente poderão realizar o aumento e autorizar as respectivas
emissões de ações, após pronunciamento do Conselho de Defesa dos
Capitais do Estado - CODEC. Por força da já citada Deliberação CODEC nº
1/91, a matéria deverá ser objeto de parecer preliminar daquele Colegiado,
para posterior e oportuna deliberação do Conselho de Administração da
Companhia Docas de São Sebastião.
18. Despesas Administrativas e Custos Operacionais: Os gastos da Com-
panhia no decorrer do ano estão evidenciados conforme quadro abaixo:

Despesas  Administrativas   Custos Operacionais
               2019         2018         2019          2018

Pessoal e Encargos 6.061.397 5.979.695 9.459.781 9.435.708
Utilidades 474.503 441.264 972.057 870.425
Serviços de Terceiros 2.422.265 1.907.916 2.220.282 1.730.825
Depreciações/Amortizações 9.406.433 9.382.813 4.242.970 4.223.761
Recuperação de PIS e COFINS - - - (142.973)
Despesas com Ocupação 124.280 - 31.070 -
Cessão de Pessoal 22.073 53.223 198.655 546.848

Despesas  Administrativas   Custos Operacionais
               2019         2018         2019          2018

Taxas e Contribuições - - 229.240 -
Diversos - - - 325.578
Provisão para Contingências - 20.005.234 - -
Imposto Diferido                     -   2.855.601               -               -

18.510.951 40.625.746 17.354.055 16.990.172
19. Resultado Financeiro: As receitas financeiras são representadas por
juros, atualizações monetárias e variações cambiais, resultantes de aplica-
ção financeira e acordos de parcelamento com clientes. As despesas finan-
ceiras são substancialmente representadas pelo Imposto sobre Operações
Financeiras e descontos concedidos. O Resultado Financeiro da Companhia
é evidenciado conforme quadro abaixo:         2019         2018
Receitas Financeiras 211.842 116.408
Despesas Financeiras     (83.378)     (67.082)
Resultado Financeiro 128.464 49.326
20. Cobertura de Seguros: A Companhia possui um programa de gerencia-
mento de riscos com o objetivo de limitá-los, buscando coberturas compatí-
veis com seu porte e operação no mercado. Para tanto a Companhia possui
duas apólices de seguros, quais sejam: • Seguro contra incêndio, raio, explo-
são / implosão, danos elétricos, roubo / furto qualificado, vendaval, contrata-
do com a seguradora SOMPO Seguros. • Seguro de responsabilidade civil de
Administradores e Diretores (D&O), contratada com a seguradora Travelers.
21. Receita: Em 2019 obtivemos uma receita de prestação de serviços bruta
de R$ 21.199.608 milhões, resultando acréscimo de 25% em relação a 2018
R$ 16.945.888 milhões.
Tabelas           2019           2018
I 7.112.831 6.910.935
II 2.317.638 2.378.036
III 5.529.910 5.530.993
IV 6.167.594 2.095.562
V         71.635         30.363
Totais   21.199.608   16.945.888
Cargas           2019           2018
granéis sólidos 714.771,198 642.938,000
siderúrgicos - 5.128,339
veículos - 15.835,086
contêineres - -
animais/ração 17.187,194 49.898,210
cargas projeto 58,500 -
apoio portuário    9.732,549    4.307,225
Totais 741.749,441 718.106,860
A Companhia passou a integrar o Orçamento Fiscal do Estado a partir de
2016, na condição de empresa dependente, com a edição da Lei nº 16.334 de
09 de dezembro de 2016, que autorizou a abertura de crédito especial. Para
o exercício de 2019, a lei orçamentária do Estado (Lei nº 16.923 de 07 de
janeiro de 2019) alocou recursos do Tesouro para as despesas com pessoal/
encargos e Custeio da Companhia.
Receita de Subvenção Econômica - Fonte 1 10.575.519
Recuperação de Despesas 374.420
Reversão de Contingência 14.684.842

São Sebastião/SP, 19 de março de 2020

Dennis Pavia Villalva
CRC 1SP - 246.768/O-6
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