
AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.
CNPJ nº 10.335.963/0001-08

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores Acionistas, A Administração da Aços Laminados do Pará S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das 
respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a 
todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2022

 Dimas Bahiense Moreira  
Diretor-Presidente

Leonardo Caputo de Moura 
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
Despesas operacionais
 Provisão para perda de ativos 8 (95.000) -
 Provisão para compensação ambiental 9 (109) (25)
 Outras despesas operacionais 3 (6.912) (4.608)
Prejuízo operacional (102.021) (4.633)
Resultado financeiro 4
 Receitas financeiras 521 58
 Despesas financeiras (91) (16)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (101.591) (4.591)
Tributos sobre o lucro
 Tributo corrente (143) (13)

(143) (13)
Prejuízo do exercício (101.734) (4.604)
Quantidade de ações ao final do exercício 9.174 8.650
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$ (11.089,37) (532,25)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais (não auditadas)

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Prejuízo do exercício (101.734) (4.604)
 Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (101.734) (4.604)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Em milhares de reais (não auditadas)

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
 Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (101.591) (4.591)
Ajustado por: 
 Provisão para perda de ativos 8 95.000 -
 Juros e variações monetárias (392) 4
 Provisão para processos judiciais 3 228 -
 Provisão para compensação ambiental 10 109 25
 Outros 6 (19)
Variações de ativos e passivos: 
 Tributos a recuperar 275 17
 Tributos sobre o lucro a recuperar (17) (28)
 Depósitos judiciais 5 -
 Fornecedores 237 241
 Tributos a recolher 247 (5)
 Tributos sobre o lucro a recolher 3 18
Caixa utilizado nas atividades operacionais (5.890) (4.338)
 Impostos pagos (136) (4)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (6.026) (4.342)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
 Adiantamento para futuro aumento de capital 
- AFAC 9 5.400 1.500
Caixa líquido proveniente das atividades 
de financiamento 5.400 1.500
 Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (626) (2.842)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.110 3.952
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 484 1.110
Transações que não envolveram caixa:
Aumento de capital mediante capitalização de AFAC 5.400 6.000
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Em milhares de reais (não auditadas)

Notas

31 de  
dezembro 

de 2021

31 de  
dezembro 

de 2020
Ativo
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5 484 1.110
 Tributos a recuperar 7 (a) 446 410
 Tributos sobre o lucro a recuperar 7 (b) 143 191

1.073 1.711
Ativo não circulante
 Depósitos judiciais 6 - 4

- 4
 Imobilizado 8 - 95.000

- 95.004
Total do ativo 1.073 96.715
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 995 758
 Tributos a recolher 7 (a) 1.470 1.410
 Tributos sobre o lucro a recolher 7 (b) 10 15

2.475 2.183
Passivo não circulante
 Provisão para processos judiciais 6 419 128
 Provisão para compensação ambiental 10 1.450 1.341

1.869 1.469
Total do passivo 4.344 3.652
Total do patrimônio líquido  
 (passivo a descoberto) 11 (3.271) 93.063
Total do passivo e patrimônio líquido  
 (passivo a descoberto) 1.073 96.715
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) - Em milhares de reais (não auditadas)

Capital social Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido 

(Passivo a descoberto)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 464.383 (372.716) 91.667
 Capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital 6.000 - 6.000
 Prejuízo do exercício - (4.604) (4.604)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 470.383 (377.320) 93.063
 Capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital 5.400 - 5.400
 Prejuízo do exercício - (101.734) (101.734)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 475.783 (479.054) (3.271)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (não auditadas)

1. Contexto operacional: A Aços Laminados do Pará S.A. ("Sociedade") é 
uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”), 
com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade foi constituída em 2008 com 
o objetivo de elaborar o estudo de viabilidade, adquirir o terreno e obter as 
licenças ambientais para a posterior implantação e operação de uma siderúrgica 
para a produção de 2,5 Mta de produtos siderúrgicos em Marabá, no Pará. Os 
estudos incluem também a implantação de plantas de laminação a quente, 
laminação a frio e galvanização, utilizando placas de aço. A Sociedade realiza 
a manutenção do seu site em Marabá, com a execução física de terraplanagem 
e cumpre com as condicionantes e os programas decorrentes das licenças 
ambientais obtidas. A Vale tem intenção de continuar a prestar apoio financeiro 
suficiente para a Sociedade, de modo a cumprir as responsabilidades e 
obrigações contratuais a vencer. Neste contexto, a Sociedade é capaz de 
liquidar seus passivos, não havendo dúvida sobre a sua continuidade.  
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“Demonstrações 
Financeiras”) foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – Contabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico dos 
ativos e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável 
(“impairment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 28 
de fevereiro de 2022, data em que a emissão das demonstrações financeiras 
foi aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional: As demonstrações 
financeiras são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). 
Todas as operações são realizadas em reais. d) Tributos sobre o lucro: A 
provisão para tributos sobre o lucro é calculada pelo lucro real, com base em 
alíquotas e regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem 
o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota 
estatutária aplicável no referido exercício é de 34%. e) Principais políticas 
contábeis: As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação 
dessas demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas 
explicativas e são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas nas 
demonstrações financeiras de exercícios anteriores. Algumas normas e 
interpretações contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Sociedade não adotou 
antecipadamente nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não 
espera que essas normas tenham um impacto material nas demonstrações 
financeiras em períodos subsequentes. f) Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer o 
uso de estimativas e o exercício de julgamentos por parte da Administração 
na aplicação das políticas contábeis da Sociedade. Essas estimativas são 
baseadas na experiência e conhecimento da Administração, informações 
disponíveis na data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros que se acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. 
Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão dessas 
estimativas. Os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. 
As estimativas e julgamentos significativos aplicados pela Sociedade na 
preparação destas demonstrações financeiras estão apresentados na nota 6.
3. Outras despesas operacionais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
 Serviço de vigilância/segurança patrimonial (2.079) (1.811)
 Serviços de meio ambiente (510) (292)
 Serviços de manutenção, recuperação e revegetação (i) (3.647) (2.059)
 Provisão para processos judiciais (nota 6) (228) -
 Outros (448) (446)
Total (6.912) (4.608)
(i) O aumento da rubrica está atrelado ao período de prestação de serviço 
realizado em 2021, que foi maior quando comparado ao ano de 2020.
4. Resultado financeiro

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Despesas financeiras
 PIS e COFINS sobre receitas financeiras (24) (3)
 Taxas e comissões (1) (2)
 Juros e multas (3) (8)
 Variação monetária de processos judiciais (63) (3)

(91) (16)
Receitas financeiras
 Rendimentos de aplicações financeiras 67 48
 Atualização monetária de tributos a recuperar 454 10

521 58
Resultado financeiro, líquido 430 42

5. Caixa e equivalentes de caixa
31 de dezembro de

2021 2020
Caixa e bancos 94 20
Aplicações financeiras 390 1.090
Total 484 1.110
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. O saldo de aplicações 
financeiras em 31 de dezembro de 2021 refere-se a aplicações de Certificados 
de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 390 (R$ 1.090 em 31 de 
dezembro de 2020), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à 
taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
6. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas 
e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões 
para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas 
pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. Passivos 
contingentes consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e 
judicial, cuja expectativa de perda é classificada como possível, as quais o 
reconhecimento de provisão não é considerado necessário pela Sociedade, 
baseado nos consultores legais. Correlacionados às provisões e passivos 
contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos judiciais para 
garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais 
são atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante da 
Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos 
por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos 

judiciais
Passivos  

contingentes
Depósitos  

judiciais
31 de  

dezembro de
31 de  

dezembro de
31 de  

dezembro de
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Processos tributários 419 128 269 1.879 - -
Processos trabalhistas - - - - - 4
Total 419 128 269 1.879 - 4
O aumento na provisão para processos judiciais refere-se basicamente a 
alteração de prognósticos no valor de R$ 228, onde são discutidos valores 
de Imposto sobre serviço (ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
devidos pela Sociedade. Adicionalmente, a redução do passivo contingente 
ocorrido no exercício de 2021 também está atrelada a alteração de prognóstico 
de processos tributários. Política contábil: Uma provisão é reconhecida no 
momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica 
e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a 
obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da 
obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo 
com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode 
ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável 
devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for 
liquidada. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Por sua natureza, 
os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros 
ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais 
eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente 
legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da 
Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.
7. Tributos sobre o lucro e tributos a recuperar e a recolher: 
a) Tributos a recuperar e recolher: Tributos a  

recuperar
Tributos a  

recolher
31 de dezembro de

2021 2020 2021 2020
Impostos e contribuições federais 
brasileiras (PIS/COFINS) 4 9 - -
Imposto sobre serviço (ISS) 442 401 1.122 1.063
Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS) - - 48 49
Outros tributos - - 300 298
Total 446 410 1.470 1.410
b) Tributos sobre o lucro a recuperar e recolher

Tributos sobre o 
lucro a recuperar

Tributos sobre o 
lucro a recolher

31 de dezembro de
2021 2020 2021 2020

Imposto de renda e contribuição 
social (IRPJ e CSLL) - 54 8 13
Imposto de renda retido na fonte 
(“IRRF”) 143 137 2 2
Total 143 191 10 15
8. Imobilizado: Os ativos imobilizados são compostos por imobilizado em 
curso e referem-se basicamente a terraplanagem da área de construção da 
siderúrgica. No exercício de 2021, a Sociedade complementou a provisão 
para perda no montante de R$ 95.000 por entender não haver expectativa de 
gerar benefícios econômicos futuros. 

Imobilizado 
em curso

Provisão 
para perda Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 e 2020 344.114 (249.114) 95.000
Provisão para perda - (95.000) (95.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 344.114 (344.114) -
Política contábil: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição 
ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor 
recuperável. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma 
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo 
está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. 
9. Adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC AFAC
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.500
 Aportes realizados durante o ano 1.500
 Capitalizações realizadas durante o ano (6.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -
 Aportes realizados durante o ano 5.400
 Capitalizações realizadas durante o ano (5.400)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 -
10. Compensação ambiental: No exercício de 2021, a Sociedade complementou 
a provisão para compensação ambiental no montante de R$ 109 (R$ 25 em 
2020). Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são de R$ 1.450 e R$ 1.341, 
respectivamente. Essa provisão se refere a obrigações estabelecidas pelos 
órgãos públicos como um mecanismo para compensar os impactos ambientais 
causados pelas operações da Sociedade. As medidas compensatórias foram 
homologadas em 2006, porém, somente foram regulamentadas em 2017.
11. Patrimônio líquido (Passivo a descoberto): Capital social - Em 31 
de dezembro de 2021 o capital social é de R$ 475.783 (R$ 470.383 em 31 de 
dezembro de 2020) correspondendo a 9.174 (8.650 em 2020) ações ordinárias, 
totalmente integralizadas e sem valor nominal, com participação acionária integral 
da Vale S.A.. Em 2021, houve aumento de capital no valor de R$ 5.400, mediante a 
capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC realizados 
pela Vale durante o exercício de 2021, conforme aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2021. Em 2020, houve aumento 
de capital no valor de R$ 6.000, mediante a capitalização dos adiantamentos para 
futuro aumento de capital - AFAC realizados pela Vale, conforme aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de outubro de 2020. 
12. Transações com partes relacionadas: A Sociedade recebeu aportes 
de capital da sua controladora Vale, nos montantes de R$ 5.400 e R$ 1.500 
durante o ano de 2021 e 2020, respectivamente, como adiantamento para 
futuro aumento de capital, os quais já foram totalmente capitalizados. Para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não houve resultados 
gerados por operações com partes relacionadas. Todas as operações com 
partes relacionadas estão formalizadas através de contratos celebrados entre 
as partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros, 
os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados com as partes 
relacionadas. A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga pela 
Sociedade e pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações da 
própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
13. Classificação dos instrumentos financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro de 

2021
31 de dezembro de 

2020
 Caixa e equivalentes de caixa 484 1.110
Total dos ativos financeiros 484 1.110
 Fornecedores 995 758
Total dos passivos financeiros 995 758
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no seu 
modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos 
fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são mensurados ao 
valor justo por meio do resultado a menos que certas condições que permitam uma 
mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
ou pelo custo amortizado sejam atendidas. Sendo que na data base destas 
demonstrações financeiras a Sociedade somente possui instrumentos financeiros 
classificados como custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente ao valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. 
14. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade 
monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e 
possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na 
redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a 
continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A 
exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de investimentos financeiros. 
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir 
o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em um 
nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para 
gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade 
controla a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de 
solvência e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para 
negociação. c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está exposta a 
diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. 
Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade, o principal 
fator de risco de mercado ao qual a Sociedade está exposta é: risco da taxa de 
juros. A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco 
e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada 
de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.

Membros da Diretoria e Responsáveis Técnicos
Diretores

Dimas Bahiense Moreira - Diretor Presidente
Leonardo Caputo de Moura - Diretor

Responsáveis Técnicos
Carlos Alberto Ferreira de Abreu - Contador - CRC-RJ 131214/O-7

Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria

Terça-feira,, 05/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-04-04T20:11:31-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




