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Postos terão duas formas de mostrar preços de 
combustíveis

s revendedores de 

Ocombustíveis de todo 
o país vão exibir os 

preços com duas casas 
decimais e não mais com 
t r ê s ,  c o m o  a c o n t e c e 
atualmente. A medida passa 
a valer a partir do próximo dia 
7. É o que determina a 
Resolução nº 858/2021, da 
A g ê n c i a  N a c i o n a l  d o 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), que 
d e u  p r a z o  p a r a  a s 
revendedoras se adequarem 
até essa data.
 Segundo  in fo rmou 
ontem (2) a ANP, o objetivo da 
mudança é deixar o preço do 
combustível mais preciso e 
claro para o consumidor, 
alinhado-o com a expressão 
n u m é r i c a  d a  m o e d a 
brasileira. Os preços deverão 
ser exibidos com duas casas 
decimais, tanto no painel de 
preços quanto nos visores 
das bombas abastecedoras.

 A ANP salientou, entretanto que, nas bombas, será 
permitido que o terceiro dígito seja mantido, desde que seja zero 
e fique travado no momento do abastecimento. A agência 
entende que, dessa forma, os postos não precisarão trocar os 
módulos das bombas, o que poderia acarretar custos aos 
agentes econômicos. Como a terceira casa decimal estará 
zerada e travada, a percepção é que não haverá dúvidas e que o 
objetivo da regra, que é dar clareza aos consumidores.
 A agência avaliou que essa mudança não implicará em 
impactos no valor final dos preços dos combustíveis, uma vez 
que ela não trará custos relevantes aos revendedores, nem 
restrições aos preços praticados.
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Confiança empresarial atinge maior nível em 
cinco meses, diz FGV

 Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 2,7 pontos 

Ona passagem de março para abril deste ano. É a segunda alta consecutiva do indicador que atingiu 94,5 
pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Foi o maior patamar desde novembro do ano passado (96,4 

pontos).

 O ICE consolida os índices de confiança dos empresários dos quatro segmentos econômicos pesquisados 
pela FGV: indústria, serviços, construção e comércio.

 O Índice de Situação Atual, que mede a confiança dos empresários no presente, subiu 3,6 pontos e chegou a 
95,7 pontos. Já o Índice de Expectativas, que mede a percepção do empresariado em relação aos próximos 
meses, subiu 2 pontos e atingiu 94,4 pontos.

 Entre os quatro setores que integram o ICE, apenas a confiança do comércio teve queda entre março e abril: 
-0,9 ponto. Com esse recuo, o setor se mantém com o pior resultado: 85,9 pontos.

 Por outro lado, a construção teve a maior alta (4,8 pontos) e atingiu o maior patamar entre os quatro setores: 
97,7 pontos. Os serviços subiram 4 pontos e chegaram a 96,2 pontos, enquanto a confiança da indústria cresceu 
2,4 pontos e atingiu 97,4 pontos.

CIA. DE TERRENOS PRAZERES 
(EM LIQUIDAÇÃO) 

CNPJ/MF 10.859.395/0001-36 - Empresa Beneficiária do FINOR. Relatório da 
Diretoria: Srs. Acionistas em obediência as determinações legais e estatutárias, 
apresentamo-lhes o Balanço Patrimonial de nossa empresa, acompanhado das 
demais demonstrações contábeis, relativo ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020 e 2021. Recife, 31 de março de 2022. Helena Maria de 
Castro Chaves - Liquidante. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADO EM:
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
ATIVO 
CIRCULANTE 138.642,01 156.052,91 242.794,99
Caixa e Bancos c/Movimento 1.010,00 1.010,00 87.825,08
Aplicações Financeiras 2.380,48 19.718,38 19.718,38
Imóveis a Comercializar e Estoques 135.251,53 135.251,53 135.251,53
Impostos a Recuperar - 73,00 -
NÃO CIRCULANTE 235.503,57 235.580,65 235.673,15
Depósitos Judiciais 216.500,00 216.500,00 216.500,00
Investimentos 16.627,84 16.627,84 16.627,84
Imobilizado 2.375,73 2.452,81 2.545,31
TOTAL DO ATIVO 374.145,58 391.633,56 478.468,14
PASSIVO   
CIRCULANTE 11.885,52 14.503,70 23.753,00
Débitos Fiscais 9.620,60 12.369,31 21.700,12
Provisões 2.264,92 2.134,39 2.052,88
NÃO CIRCULANTE 98.720,37 244.513,44 191.290,59
Empréstimos de Pessoas Ligadas 62.275,57 53.222,85 -
Débitos Fiscais 36.444,80 191.290,59 191.290,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 263.539,69 132.616,42 263.424,55
Capital Social 204.960,00 204.960,00 204.960,00
Reserva de Capital 12.883,43 12.883,43 12.883,43
Reserva Legal 10.248,00 - 11.945,58
Prejuízo Acumulado 35.448,26 (85.227,01) 33.635,54
TOTAL DO PASSIVO 374.145,58 391.633,56 478.468,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM:
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
(+) Receita de Venda de Terrenos - -      120.000,00
(+) Receita de Aluguéis de Imóveis 48.000,00        44.000,00      48.000,00
(=) Receita Operacional Bruta 48.000,00 44.000,00 168.000,00
(-) Deduções da Receita 1.825,00 1.606,00 6.132,00
(=) Receita Operacional Líquida 46.175,00 42.394,00 161.868,00
(-) Custo dos Bens e Aluguéis Vendidos        4.975,00            460,90         6.282,56
(=) Lucro Bruto 41.200,00 41.933,10 155.585,44
(-) Despesas Operacionais 56.087,57 47.565,11 50.021,79
(+) Outras Receitas Operacionais 592,73 - 4.634,00
(=) Lucro Operacional (14.294,84) (5.632,01) 110.197,65
(=) Lucro Líquido do 
  Exercício Antes do IRPJ (14.294,84)       (5.632,01)     110.197,65
(-) Provisão para o Imposto de Renda 3.787,33 3.379,20           6.552,04
(=) Lucro Líquido do Exercício (18.082,17) (9.011,21)      103.645,61

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS EM:
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
(+) Saldo Ant.de Lucros/
  Prej.Acumulados   (85.227,01) 0,00 0,00
(+) Lucro Líquido do Período (18.082,17)         (9.011,21)    103.645,61
(+) Transferência de Reserva de Lucros -         45.581,12       98.403,85
(-) Ajustes devedores de 
 exercícios anteriores -   (121.796,92)    202.049,46
(+) Ajustes credores de 
  exercícios anteriores 149.005,44 - -
(-) Transferência para Reservas Lucros 45.696,26                       -                     -
(=) Saldo Atual de Lucros/
  Prej.Acumulados -      (85.227,01)              0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM:
 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
1. FLUXOS DE CAIXA DE 
 ATIVIDADES OPERACIONAIS   
- Resultado do Exercício (18.082,17)       (9.011,21)    103.645,61
- Ajustes para conciliar o resultado (8.308,45)    (131.026,72)  (221.149,07)
- Depreciação e Amortização 77,08 92,50 92,50
- Ajustes de Exercícios Anteriores 149.005,44 (121.796,92)    (202.049,46)
-(Aumento) Redução em adiantamentos   5.350,00
- (Aumento) Redução em contas a receber 
- (Aumento) Redução de estoques   2.578,34
- (Aumento) Redução de 
  impostos a recuperar 73,00 (73,00) 
- Aumento (Redução) de empréstimos 
  a pessoas ligadas   
- Aumento (Redução) em fornecedores   
- Aumento (Redução) em contas 
  a pagar e provisões 130,53                81,51     (4.188,05)
- Aumento (Redução) nos impostos (157.594,50)        (9.330,81)    (22.932,40)
- Aumento (Redução) em 
  adiantamento de clientes   
- Disponibilidades líquidas geradas 
 pelas atividades operacionais (26.390,62)    (140.037,93)  (117.503,46)
2. FLUXOS DE CAIXA DAS 
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   
- (Aumento) Redução no Imobilizado   
- (Aumento) Redução em Investimentos   
- Pagamento de Lucros ou Dividendos   
- Disponib.líquidas geradas 
  pelas atividades de financiamentos   
3. FLUXOS DE CAIXA DAS
   ATIVID. DE FINANCIAMENTOS   
- Aumento (Redução) de empréstimos 9.052,72 53.222,85 
- Integralização de Capital   
- Disponib. líquidas geradas 
  pelas atividades de financiamentos 9.052,72        53.222,85 
(=) Fluxo de Caixa do período                     17.337,90        86.815,08   117.503,46
(+) Saldo de Caixa no final do ano anterior   20.728,38     107.543,46   225.046,92
(-) Saldo de Caixa no final do ano atual          3.390,48       20.728,38   107.543,46

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021. 

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A empresa tem como objetivo social outras 
obras de acabamento da construção e encontra-se em fase de liquidação. 2. 
APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 
As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem as disposições das quais leva em consideração as 
disposições contidas na Resolução CFC - 1.255/2009, a qual aprova a NBC TG 
1000 - Normas Brasileiras de Contabilidade para as pequenas e médias 
empresas. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As práticas contábeis 
adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras atendem as 
disposições legais em vigor sobre a matéria e são, portanto, compatíveis com 
aqueles do exercício anterior. a)  Apuração do Resultado - O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência 
dos exercícios, sendo que no presente exercício não houve apuração de 
resultados; b) Instrumentos Financeiros - Os ativos financeiros são registrados 
pelos seus valores de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas até a data do balanço. Os principais ativos 
financeiros reconhecidos pela empresa são as aplicações financeiras. c)  Caixa 
e equivalentes de caixa - Consistem em numerário disponível na sociedade, 
saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. d) 
Segregação de prazos - Os ativos e passivos não circulantes estão classificados 
conforme os seus vencimentos, a partir dos valores originalmente contratados. 4. 
CAPITAL SOCIAL: O capital social é constituído com 204.960 (duzentas e 
quatro mil, novecentas e sessenta) ações com valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma.  Recife (PE.), 31 de dezembro de 2021.  HELENA MARIA DE 
CASTRO CHAVES -  Liquidante. REGINALDO JOSÉ DE MEDEIROS -  
Contador - CRC/PE - 005159/06 - CPF (MF) Nº 053.908.004-78. 
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