Sexta-feira, 29/04/2022

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 02.536.066/0001-26
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
da Vital Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de
serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela confiança em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Nota 31.12.2021 31.12.2020 Passivo
Nota
Ativo
Circulante
Circulante
Fornecedores������������������������������������������ 12
4
10.142
26.789
Caixa e equivalentes de caixa����������������
Empréstimos e financiamentos��������������� 13
Obrigações tributárias����������������������������� 14
5
65.480
88.895
Contas a receber de clientes������������������
Tributos diferidos������������������������������������ 15
3.569
3.278
Estoque���������������������������������������������������
Partes relacionadas��������������������������������
7
Salários e obrigações sociais����������������� 16
Impostos a recuperar������������������������������
6
16.910
16.195
Outras contas a pagar����������������������������
7
9.328
34.665
Partes relacionadas��������������������������������
38.989
20.908 Não circulante
Depósitos judiciais���������������������������������� 17.d
Fornecedores������������������������������������������ 12
8
4.653
2.012
Outros créditos����������������������������������������
Empréstimos e financiamentos��������������� 13
149.071
192.742
Provisão para contingências������������������� 17
Provisão para desmobilização de aterros� 10
Não circulante
Provisão para perda de investimentos����
9
Contas a receber de clientes������������������
4
118.251
100.564
Tributos diferidos������������������������������������ 15
8
3.546
3.871
Outros créditos����������������������������������������
9
498.333
489.547 Patrimônio Líquido
Investimentos������������������������������������������
Capital social ������������������������������������������ 18.a
28.728
32.925
Imobilizado���������������������������������������������� 10
Reserva de capital���������������������������������� 18.b
Reservas de lucros �������������������������������� 18.d
Intangível������������������������������������������������ 11
925
925
Resultados abrangentes������������������������� 18.e
649.783
627.832
798.854
820.574 Total do Passivo e Patrimônio Líquido�
Total do Ativo�������������������������������������������
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31.12.2021 31.12.2020
16.109
3.154
3.565
15.826
1.237
28.966
395
69.252

18.483
15.580
7.069
16.286
1.555
30.522
1.034
90.529

3.767
3.310
19.513
6.197
1.078
9.498
43.363

6.341
16.724
4.918
13.864
41.847

196.203
21.566
421.692
46.778
686.239
798.854

196.203
21.566
423.651
46.778
688.198
820.574

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Reserva de
ResulCapital
Reservas de lucros
Lucros tados
Ágio na emis- Reserva
Reserva de reacumula- abransão de ações
legal tenção de lucros
Total
dos gentes
21.566
38.299
298.086 336.385
- 46.778
4.810
- 113.861
941
941
(941)
(31.405) (31.405)
-

Capital
social
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019������������������������� 196.203
600.932
Ajuste de exercícios anteriores������������������������������������
4.810
Lucro líquido do exercício��������������������������������������������
113.861
Constituição da reserva legal���������������������������������������
Distribuição de Dividendos conf. AGO de 20/07/2020�
(31.405)
Destinação do resultado:����������������������������������������������
Apropriação à reserva de retenção de lucros������������
117.730 117.730 (117.730)
Saldos em 31 de dezembro de 2020������������������������� 196.203
21.566
39.240
384.411 423.651
- 46.778 688.198
Outros resultados abrangentes������������������������������������
- (3.413)
(3.413)
Lucro líquido do exercício��������������������������������������������
- 101.454
- 101.454
Distribuição de Dividendos conf. AGE de 23/06/2021�
(100.000) (100.000)
- (100.000)
Destinação do resultado:����������������������������������������������
Apropriação à reserva de retenção de lucros������������
98.041
98.041 (101.454) 3.413
Saldos em 31 de dezembro de 2021������������������������� 196.203
21.566
39.240
382.452 421.692
- 46.778 686.239
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto Social: A Vital Engenharia Ambiental S/A (“Companhia” ou “Vital”) é uma Companhia por ações de capital fechado, tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro e foi constituída em 01 de
fevereiro de 1998. A Companhia é controlada pela Queiroz Galvão S/A, que
detém 50,23% de suas ações ordinárias. A Vital atua principalmente nas
seguintes áreas de negócio: • Atendimento a demanda dos municípios brasileiros que vêm adotando a terceirização de serviços de limpeza pública
através de contratos de prestação de serviços ou concessões de serviços
públicos; • Construção de aterros sanitários centrais de tratamento de resíduos (CTRs), por iniciativa própria, que atendam a várias cidades em conjunto; • Recuperação de áreas degradadas e de deposição irregular de resíduos; • Manutenção de áreas verdes, parques e jardins, conservação de
monumentos e logradouros públicos; • Aproveitamento energético através
da geração de energia elétrica a partir do biogás gerado em algumas de
suas CTR’s (Centrais de Tratamento de Resíduos). 1.2 – Operações da
Companhia: As investidas da Vital Engenharia Ambiental S/A e suas respectivas áreas de negócio são: Central de Gerenciamento Ambiental BARU
S/A.: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social a
implantação e operação de empreendimento, a ser localizado no Estado de
Goiás, voltado ao gerenciamento de resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e
não perigosos, contemplando transporte, transbordo, tratamento, destinação
final de resíduos ambientalmente adequada e disposição final de rejeitos
ambientalmente adequada. EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social
a execução de serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a
coleta e transporte de lixo domiciliar, urbano, hospitalar, industrial e especial,
serviços de varrição de ruas, praças e logradouros públicos, operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos sólidos, operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços
públicos de coleta de resíduos em geral, controle, operação, manutenção e
funcionamento de usinas de reciclagem e compostagem de resíduos e de
aterro sanitário e a realização de serviços e atividades pertinentes e correlatas. Ecovital Central de Gerenciamento Ambiental S/A: Sociedade por
ações de capital de fechado que tem como objeto social o tratamento, inclusive térmico, gestão, gerenciamento e remediação de áreas contaminadas,
armazenamento e operações de estações de transferência, blindagem, disposição final de resíduos e rejeitos industriais em qualquer estado físico,
execução de serviços de engenharia ambiental, assim como análises, consultorias, assessorias e projeto relacionados ao meio ambiente e prestação
de serviços ligados à área de engenharia ambiental. Macaúbas Meio Ambiente S/A: Sociedade por ações de capital de fechado que tem como objeto social a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade
Concessão Administrativa do Serviço Público, a disposição final, em aterro
sanitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo
a ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município de Belo Horizonte - MG. Central de Gerenciamento Ambiental Juparanã S/A: Sociedade por ações de capital de fechado que tem
como objeto social a implantação e operação de empreendimento, no Estado do Espírito Santo, voltado ao gerenciamento de resíduos sólidos ou rejeitos perigosos e não perigosos, contemplando: a) transporte; b) transbordo;
c) tratamento; d) destinação final de resíduos ambientalmente adequada; e
e) disposição final de rejeitos ambientalmente adequada. A Companhia iniciou suas operações em agosto de 2020. Arendal Locadora Ltda.: Sociedade empresária limitada que tem como objeto social a exploração do ramo
de locação de veículos, máquinas e equipamentos, novos ou usados, nacionais ou importados, de sua propriedade, sem a utilização de mão de obra.
Ecoban Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem
como objeto social a execução de serviços públicos integrados de limpeza
urbana, construção de aterros ambientais e sua manutenção, e também a
recuperação ambiental de aterros sanitários compreendidos em: a) Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduo sólido
domiciliar; b) Prestação de serviços de coleta conteinerizada, transporte e
destinação final de resíduo sólido domiciliar; c) Operação e manutenção de
Aterro Sanitário que tenha sido devidamente licenciado pelo órgão ambiental
competente; d) Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduo séptico em equipamentos e instalações que tenham sido devidamente licenciados pelo órgão ambiental; e) Prestação de
serviços de varrição manual de ruas; f) Prestação de serviços de varrição
mecanizada de ruas; g) Prestação de serviços de limpeza e lavagem de feiras; h) Prestação de serviços diversos e capina de escolas; i) Participação
em outras sociedades; j) Aluguel de bens imóveis e móveis, tais como: veículos, máquinas, equipamentos em geral; k) Prestação de serviços de consultoria, estudo, projetos e engenharia econômica com apresentação de relatórios, laudos e pareceres. Ecourbis Ambiental S/A: Sociedade por ações
de capital fechado que tem como objeto social executar e explorar, em regime de concessão, os serviços divisíveis de limpeza urbana prestados em
regime público, em conformidade com o Contrato nº 26/SSO/2004 com a
Prefeitura do Município de São Paulo, que torna a Companhia a concessionária responsável pela coleta, transporte e destinação adequada de resíduos domiciliares, da área de saúde e de materiais recicláveis no Agrupamento Sudeste da cidade de São Paulo. Além da coleta de resíduos a Ecourbis implantou e opera o Aterro Sanitário CTL, a Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus - CMT, a Unidade de tratamento de resíduos
de serviços de saúde – UTRSS em linha com as mais avançadas tecnologias. Opera duas estações de transbordo, monitora três aterros desativados,
presta serviços para mais da metade da população do município de São
Paulo e realiza serviços de interesse social definidos pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB). Econit Engenharia Ambiental S/A:
Sociedade por ações de capital fechado, que tem como objetivo específico,
a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa dos serviços de coleta de resíduos urbanos, de limpeza
pública, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento dos resíduos
sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como sendo classe II-A e
classe II-B, provenientes da limpeza urbana do Município de Niterói-RJ.
Central de Gerenciamento Ambiental Titara S/A: Sociedade por ações de
capital fechado que tem como objeto social o gerenciamento de resíduos
sólidos ou rejeitos, perigosos e não perigosos, transportes, transbordos, tratamento, destinação final de resíduos, ambientalmente adequada e destinação final de rejeitos ambientalmente adequada. SLEA – São Luis Engenharia Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como
objeto social a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa do serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro sanitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes
da limpeza urbana do Município de São Luís - MA. EMTR – Empresa Metropolitana de Tratamento de Resíduos S/A: Sociedade por ações de capital
de fechado que tem como objeto social a exploração, mediante concessão
administrativa junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD (“Poder Concedente”), dos serviços de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos nos municípios convergentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e colar metropolitano. O contrato de concessão administrativa tem vigência de 30 anos,
contados a partir da data de publicação no Diário Oficial Estadual, ocorrido
em 01 de agosto de 2014. O início da operação de prestação de serviços
especificados no contrato de concessão está suspenso, a pedido do poder
concedente até o dia 21 de setembro de 2020, conforme décimo primeiro

termo aditivo ao contrato de concessão administrativa. Tal suspensão está
gerando um desequilíbrio econômico-financeiro na concessionária. A Companhia está em fase pré-operacional não tendo, até 31 de dezembro de
2020, realizado qualquer operação que gerasse faturamento relativo ao seu
objeto social. Inova Gestão de Serviços Urbanos S/A: Sociedade por
ações de capital fechado que tem como objeto social a prestação de serviços indivisíveis de conservação e limpeza pública dos bens de uso comum,
varrição, capina e asseio de vias e logradouros públicos. Em 14 de dezembro de 2017, a Companhia e a Prefeitura de São Paulo formalizaram o encerramento do Contrato Público 073/SES/2011 da Prefeitura do Município
de São Paulo. Em 1º de junho de 2019, o contrato emergencial foi encerrado
e, consequentemente, as atividades operacionais da Inova foram concluídas. Desde essa data, a Inova encontra-se inativa até que todos os trâmites
necessários para o seu devido encerramento sejam concluídos, tendo os
seus gastos e despesas ordinárias honrados com recursos próprios e não há
planos de a Administração retomar as operações da Inova em um futuro
previsível. AMA – Angra Meio Ambiente S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social a prestação de serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de Angra dos Reis/RJ,
com o propósito específico de realizar os serviços descritos no Contrato de
Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão Administrativa.
VIOS Engenharia Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado
que tem como objeto social: a) execução de serviço de limpeza pública e
particular, compreendendo a coleta e transporte de resíduos domiciliar, urbano, industrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e logradouros públicos; c) operação e manutenção de sistemas de disposição de
resíduos sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização,
ampliação e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos; e) construção, implantação, operação, manutenção, controle e funcionamento de
unidades de reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro sanitário; f)
coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes dos serviços de
saúde; g) recuperação de áreas degradadas; h) recuperação de áreas de
deposição irregular de resíduos; i) implantação, modernização e manutenção de áreas verdes, parques e jardins; j) limpeza e conservação de monumentos e logradouros públicos; e k) a realização de serviços e atividades
pertinentes e correlatas. Hígia Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como objeto social: a) execução de serviço de limpeza
pública e particular, compreendendo a coleta e transporte de resíduos domiciliar, urbano, industrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e
logradouros públicos; c) operação e manutenção de sistemas de disposição
de resíduos sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização,
ampliação e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos em geral;
e) construção, implantação, operação, manutenção, controle e funcionamento de unidades de reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro
sanitário; f) coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes dos
serviços de saúde; g) recuperação de áreas degradadas; h) recuperação de
áreas de deposição irregular de resíduos; i) implantação, modernização e
manutenção de áreas verdes, parques e jardins; j) limpeza e conservação de
monumentos e logradouros públicos; k) a realização de serviços e atividades
pertinentes e correlatas; l) participação com recursos próprios em outras empresas; m) locação de máquinas, equipamentos, e veículos, sem mão de
obra associada; n) consultoria na área ambiental; o) participação, a critério
da diretoria, em consórcio com empresas congêneres, visando disputar licitações e executar serviços ligados aos demais objetivos do seu Estatuto; e
p) assessoria empresarial em atividades-meio, para sociedades controladas,
coligadas ou sob controle comum. Central de Gerenciamento Ambiental
Zona da Mata S/A: Sociedade por ações de capital fechado que tem como
objeto social a execução de serviços de disposição final em aterro sanitário
e tratamento de resíduos sólidos urbanos provenientes de limpeza urbana.
Vale do Aço Ambiental S/A: Sociedade por ações de capital fechado que
tem como objeto social: a) execução de serviço de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta e transporte de resíduos domiciliar, urbano, industrial e especial; b) serviços de varrição de ruas, praças e logradouros
públicos; c) operação e manutenção de sistemas de disposição de resíduos
sólidos; d) operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação
e exploração de serviços públicos de coleta de resíduos; e) construção, implantação, operação, manutenção, controle e funcionamento de unidades de
reciclagem e compostagem de resíduos e de aterro sanitário; f) coleta, transporte e tratamento de resíduos provenientes dos serviços de saúde; g) recuperação de áreas degradadas; h) recuperação de áreas de deposição irregular de resíduos; i) implantação, modernização e manutenção de áreas verdes, parques e jardins; j) limpeza e conservação de monumentos e logradouros públicos; e k) a realização de serviços e atividades pertinentes e correlatas. 2 - Apresentação das demonstrações contábeis: 2.1 Base de preparação: a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da
Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb). As
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As
demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas conforme orientação técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A
Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. Conforme CPC 36 (R3), a Companhia não
está apresentando nesse relatório demonstrações contábeis consolidadas,
em linha com o permitido pela legislação societária e considerando o seguinte: (i) a controladora é ela própria uma controlada integral da Queiroz Galvão
S.A.; (ii) não possui instrumentos de dívida ou patrimoniais negociados publicamente; (iii) não arquivou e nem está em processo de arquivamento de
suas demonstrações contábeis junto à Comissão de Valores Mobiliários ou
outro órgão regulador; e (iv) a controladora final Queiroz Galvão S.A. elabora
e apresenta demonstrações contábeis consolidadas em conformidade com
os Pronunciamentos do CPC. Foram elaboradas e estão sendo apresentadas em separado, na data de aprovação destas demonstrações contábeis,
para propósito específico demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Vital S.A. e suas controladas, as quais contemplam, identificadas
como Controladora, todas as informações apresentadas nessas demonstrações contábeis. b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: As
demonstrações contábeis foram aprovadas para divulgação pela Administração em 31 de março de 2022. c) Base de mensuração: As demonstrações
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação
das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis,
e o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no
processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estão
divulgadas no item (d). d) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas
demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos os saldos foram
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida����������������������� 19
389.206
410.821
Custos dos serviços prestados��������������� 20
(345.339) (342.267)
Lucro bruto������������������������������������������������
43.867
68.554
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas���������������������������������������� 21
(43.621)
(42.883)
Resultado de equivalência patrimonial���
9
99.147
102.581
Outras receitas (despesas) operacionais 22
(171)
1.852
55.355
61.550
Resultado financeiro líquido
Receitas Financeiras������������������������������ 23
157
2.818
Despesas Financeiras���������������������������� 23
(2.290)
(9.649)
Resultado financeiro líquido����������������������
(2.133)
(6.831)
Resultado antes do imposto de renda e
da contribuição social��������������������������
97.089
123.273
Contribuição social - corrente����������������� 24
(3.067)
Imposto de renda - corrente�������������������� 24
(7.971)
Imposto de renda e contribuição social diferidos������������������������������������������������ 24
4.365
1.626
Lucro líquido do exercício����������������������
101.454
113.861
Lucro liquido do exercício por ação ����������
9,20
10,33
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020
Lucro Líquido do Exercício�������������������������������������
101.454
113.861
Outros Resultados Abrangentes��������������������������
(3.413)
Resultado Abrangente Total��������������������������������
98.041
113.861
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
101.454
113.861
Lucro líquido do exercício��������������������������������������
Ajustes por:
6.058
10.585
Depreciação���������������������������������������������������������
(99.147) (102.581)
Resultado de equivalência patrimonial����������������
(2.087)
Valor residual do imobilizado baixado�����������������
Valor de imposto de renda e contribuição social
(4.365)
(1.626)
diferidos�������������������������������������������������������������
2.789
(1.795)
Provisão para contingências �������������������������������
1.279
(430)
Provisão para desmobilização de aterros������������
(1.695)
1.695
Perdas estimadas para devedores duvidosos�����
6.373
17.622
Lucro líquido ajustado��������������������������������������������
Variações nos ativos e passivos:
7.423
16.708
Aumento (diminuição) em contas a receber��������
(291)
(535)
Aumento (diminuição) em estoque����������������������
(715)
496
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar�
25.019
(12.524)
Aumento (diminuição) em partes relacionadas����
(18.081)
(20.908)
Aumento (diminuição) em depósitos judiciais������
(2.316)
18.904
Aumento (diminuição) em outras contas a receber
1.393
123
Aumento (diminuição) em fornecedores��������������
Aumento (diminuição) em salários, encargos e
(5.520)
1.434
obrigações fiscais a pagar���������������������������������
(640)
765
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar
12.645
22.085
Caixa proveniente das operações��������������������������
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
(1.861)
(2.428)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível���������
88.026
45.374
Operação com controladas����������������������������������
Recursos líquidos gerados nas atividades de
86.165
42.946
investimento���������������������������������������������������������
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(15.457)
(21.710)
Pagamento de empréstimo/financiamento����������
Pagamento de dividendos e juros sobre capital
(100.000)
(31.405)
próprio���������������������������������������������������������������
Recursos líquidos utilizados nas atividades do
(115.457)
(53.115)
financiamento�������������������������������������������������������
(16.647)
11.916
(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa:
26.789
14.873
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
10.142
26.789
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
(16.647)
11.916
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis.
forma. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar as demonstrações
contábeis a Administração da Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A
aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos
relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos resultados das
operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros,
provisão para perdas em ativos, provisão para contingência, provisão para
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências
e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos
resultados reais. A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo
menos anualmente. Não houve alterações nas premissas e políticas contábeis em relação às informações anuais da Companhia em 31 de dezembro
de 2021. 2.2 Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
após 1º de janeiro de 2022, conforme segue: • 1º de janeiro de 2022 - Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC
TG 25 (R1) /IAS 37); • 1º de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às
normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41);
• 1º de janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido
(alterações ao NBC TG 27 (R4)/IAS 16); • 1º de janeiro de 2022 - Referências à estrutura conceitual (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1º de janeiro
de 2023 - Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26 (R4)/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1º de janeiro de 2023
- IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro.
A Companhia não adotou antecipadamente essas normas na preparação
destas demonstrações contábeis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações
contábeis da Companhia. 3. Resumo das principais Políticas Contábeis:
As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis:
a. Apuração do resultado: É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos
financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os ativos financeiros
inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das
partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da
Companhia e de suas controladas incluem caixa e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
quando, a Companhia tem o direito legal de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com
vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação, os quais
são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas
na gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificado
em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado
ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo
quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de
redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As perdas
por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver
evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como
resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em
que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo dos
passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torne uma
parte nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os
passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos. De
acordo com suas políticas financeiras, a Companhia e suas controladas não
efetuaram operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c. Contas a Receber: Apresentadas ao valor contábil,
não sendo aplicável o ajuste a valor presente. A Administração, fundamentada em análise dos históricos de perdas, constituiu provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos empréstimos a receber.
As provisões são constituídas pelos montantes considerados suficientes
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para cobertura de eventuais perdas, observando a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente,
considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.
A Companhia adota como prática a provisão integral de contratos encerrados
e não recebidos, e para as demais contas a receber com entidades públicos
e privados não encerrados não constitui provisão para perda esperadas. d.
Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de
produção, reduzido por provisão para perda ao valor de mercado, quando
aplicável. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de
operação. A Companhia utiliza o método de custeio por absorção. Os custos
diretos são apropriados mediante apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio com base na capacidade
normal de produção, incluindo gastos incorridos na aquisição de estoques,
custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los
às suas localizações e condições existentes. e. Investimento: Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em Demonstrações Contábeis das Empresas investidas.
Os resultados apurados estão demonstrados como resultado operacional na
conta de resultado de equivalência patrimonial. Investimentos em Entidades
Controladas e Coligadas: Entidades controladas são aquelas que, de forma direta ou indireta, a controladora exerce o poder de regular as políticas
contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades
normalmente acompanhadas de uma participação de mais do que a metade
dos direitos de voto (capital votante). Coligadas, são investimentos onde a
Companhia tem o poder de exercer uma influência significativa, mas que não
detém o controle ou o controle conjunto através da participação nas decisões
financeiras e operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência
patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter
influência sobre a coligada. f. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo
seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui
os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens, e inclui os custos
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens
ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções
são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada e/
ou o prazo de concessão, dos dois o menor, como segue:
Anos
Instalações���������������������������������������������������������������������������������
5
Equipamentos de campo e auxiliar��������������������������������������������
5
Equipamentos de informática�����������������������������������������������������
5
Veículos��������������������������������������������������������������������������������������
5
Equipamento de oficina��������������������������������������������������������������
10
Móveis e utensílios���������������������������������������������������������������������
10
Outras imobilizações������������������������������������������������������������������
10
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se
apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for
maior do que seu valor recuperável estimado. Provisão para desmobilização
de ativos: Há muitos fatores que podem afetar o prazo e os valores a serem
desembolsados com relação às obrigações para desmobilização. Esses fatores incluem atividades exploratórias e de desenvolvimento futuras, mudanças nos custos, alterações tecnológicas e na legislação, que não podem ser
previstas pela Administração. Devido ao alto grau de incerteza, os gastos
reais futuros podem ser alterados significativamente dos valores atualmente
provisionados. A provisão é a melhor estimativa do valor presente dos fluxos de caixa futuros necessários para liquidar a obrigação de restauração
na data do balanço, com base nas exigências legais e na tecnologia atual.
Futuros custos de restauração são revistos anualmente e as alterações são
refletidas no valor presente da disposição no final do exercício. O montante
da provisão para custos de restauração futuro é capitalizado como um ativo
imobilizado e é depreciado de acordo com a vida útil do aterro. O passivo
não circulante é atualizado pela taxa de desconto real da Companhia. O ativo é depreciado de forma linear. g. Intangíveis: Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos pela Companhia, registrados pelo custo de
aquisição, deduzidos da amortização que é computada pelo método linear,
às taxas consideradas compatíveis com a vida útil econômica. h. Redução
ao valor recuperável de não financeiros (impairment): Ativos não financeiros: Ativos não financeiros são avaliados a cada data de balanço para
identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evidências
de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial
do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado
de caixa futuro do investimento. A cada encerramento do exercício, a Companhia revisa os saldos dos ativos investimento e intangíveis, avaliando a
existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução em
seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais indicativos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável
para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário.
i. Provisões (i) Geral: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que
possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas
através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes
de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros
incorridos são registrados no resultado. (ii) Contingências: As provisões
para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como
resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. A Companhia possui ações de naturezas tributária, cível e trabalhista,
envolvendo riscos de perda classificados pela administração como provável
e possível, com base na avaliação de seus assessores legais. j. Imposto de
Renda e Contribuição Social: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os tributos corrente e diferido. Os
impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado,
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado
abrangente. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente
é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço.
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável
dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com
base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto
de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas
demonstrações contábeis. Entretanto, o imposto de renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de
um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de
negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem
o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de renda e contribuição social
diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo
for liquidado. A Companhia apura o imposto de renda e a contribuição social
com base no Lucro real. A base de cálculo compreende o imposto de renda
(“IRPJ”) e a contribuição social (“CSLL”). O imposto de renda é computado
pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para o excedente de
R$ 240 no período de 12 meses, enquanto a contribuição social é computada pela alíquota de 9%. k. Reconhecimento de receita: A receita operacional, a receita acessória e as demais receitas são reconhecidas por ocasião
da efetiva prestação de serviços, quando incorridas e auferidas e possam
ser mensuradas de forma confiável. Uma receita não é reconhecida se há
incerteza significativa na sua realização. l. Resultado básico por ação: O
cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado
do exercício, atribuído aos detentores de ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o mesmo
período. m. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas
de acordo com o CPC 03 (R2).
4. Caixa e Equivalente de Caixa
31.12.2021 31.12.2020
Caixa����������������������������������������������������������������������
4
3
Bancos conta movimento���������������������������������������
2.218
730
Aplicações de liquidez imediata (i)�������������������������
7.920
26.056
10.142
26.789
(i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) em 2021 e 2020.
5. Contas a Receber de Clientes
Ativo Circulante
31.12.2021 31.12.2020
Saldos vincendos ��������������������������������������������������
50.281
65.182
Saldos vencidos até 180 dias ��������������������������������
13.326
19.421
Saldos vencidos há mais de 180 dias �������������������
1.873
4.292
65.480
88.895
Ativo Não Circulante
Saldos vencidos há mais de 360 dias �������������������
153.267
137.276
(-) Provisão para devedores duvidosos������������������
(35.016)
(36.712)
118.251
100.564
Vital apresenta o saldo das contas a receber vencidas há mais de 360 dias
no ativo não circulante e constituiu provisão para perdas estimadas dos contratos já encerrados. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram
constituídos o valor total de R$ 35.016 a título de provisão para perdas estimadas de contratos já encerrados.
6. Impostos a Recuperar
31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar����������������������������������������������������
3.858
IRPJ de anos anteriores a recuperar���������������������
3.483
6.344
CSLL de anos anteriores a recuperar��������������������
1.872
1.563
INSS retido na fonte a recuperar����������������������������
3.046
3.669
PIS e COFINS a recuperar�������������������������������������
4.651
4.619
16.910
16.195

7. Partes Relacionadas
Ativo
Empréstimos a receber
Construtora Queiroz Galvão S/A����������
ARENDAL Locadora Ltda.�������������������
ORBIS Ambiental S/A��������������������������
ECOVITAL - Central de
Gerenciamento Ambiental S/A���������
SLEA - São Luis Engenharia Ambiental S/A
Central de Gerenciamento Ambiental
JUPARANÃ S/A�������������������������������

% de
Participação

Resultado
Receita de serviços
ECOURBIS Ambiental S/A�������������������� 63,25%

199

500
3
199

Receita de locação
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A��������� 100,00%
ECONIT Engenharia Ambiental S/A���� 51,50%
SLEA - São Luis Engenharia Ambiental S/A 50,00%
ORBIS Ambiental S/A��������������������������
-

71,79%
50,00%

750
397

1.400
-

Custo de locação
ARENDAL Locadora Ltda.�������������������� 99,99%

51,00%

4.881
6.227

4.881
6.983

3.101
3.101
9.328

4.019
3.101
20.562
27.682
34.665

1.237

1.512

1.237
1.237

43
1.555
1.555

% de
Participação 31.12.2021 31.12.2020

Passivo
Empréstimos a pagar
EMTR – Empr. Metropolitana de Trat.
de Resíduos S/A������������������������������ 45,00%
EBMA - Empresa Brasileira de Meio
Ambiente S/A����������������������������������� 100,00%
Total no Passivo����������������������������������

31.12.2021 31.12.2020

99,99%
-

Dividendos a receber
ECOURBIS Ambiental S/A������������������� 63,25%
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A 40,00%
ARENDAL Locadora Ltda.������������������� 99,99%
Total no Ativo���������������������������������������

% de
Participação 31.12.2021 31.12.2020

a) Composição

23.074
23.074

28.627
28.627

504
4.946
1.800
7.250

6.423
1.538
336
8.297

(14.429)
(10.857)
(14.429)
(10.857)
Total no Resultado������������������������������
15.895
26.067
As operações com partes relacionadas não possuem prazo de vencimento e
não sofrem incidência de encargos ou qualquer taxa de remuneração.
8. Outros Créditos
Circulante
31.12.2021 31.12.2020
Adiantamento a fornecedores (a)���������������������������
3.366
799
Adiantamento a funcionários����������������������������������
134
236
Despesas antecipadas (b)��������������������������������������
778
558
Cauções�����������������������������������������������������������������
375
419
4.653
2.012
Não Circulante
Crédito com terceiros (c)����������������������������������������
3.546
3.871
3.546
3.871
a) Os adiantamentos a fornecedores são para garantir o fornecimento de
insumos, materiais, equipamentos e ativos fixos no decorrer das atividades
operacionais da Companhia. b) Referem-se a prêmios de seguros pagos
no decorrer do exercício cujas apólices possuem vigência até o exercício
seguinte. c) São direitos a receber oriundos das operações de venda de
ativos (investimento e imobilizado) cujo recebimento foi diferido e está previsto para ser realizado entre os anos de 2021 e 2023. 9. Investimento
em Sociedades Controladas e Coligadas: O quadro abaixo apresenta a
composição do saldo do Investimento em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto.
31.12.2021
Equiv.
Patrimonial
(158)
4.177
(419)
1.996
158
43.017
4.287
47.918
(756)
2.659
(464)
(1.911)
2.688
103.192
(4.045)
(4.045)
99.147

31.12.2020
Equiv.
Patrimonial
1.916
8.041
9.177
(139)
38.699
3.481
42.115
183
2.071
3.093
(714)
(5.342)
102.581
-

Descrição
% Investimento
% Investimento
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A�������������������������������� 100,00
3.019
100,00
344
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A����������������������������������� 100,00
14.374
100,00
10.451
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A����������������������
71,79
16.395
71,79
15.384
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A��������������������������������������������������������� 100,00
47.435
100,00
45.439
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A�����������������������
51,00
2.007
51,00
3.597
ARENDAL RJ Participações Ltda.�������������������������������������������������������
99,99
117.645
99,99
122.066
ECOBAN Ambiental S/A����������������������������������������������������������������������
63,25
4.269
63,25
4.409
ECOURBIS Ambiental S/A�������������������������������������������������������������������
63,25
244.250
63,25
241.649
ECONIT Engenharia Ambiental S/A�����������������������������������������������������
51,50
3.664
51,50
4.439
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A������������������������������
50,00
16.532
50,00
14.680
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A����������������������������������������
50,00
50,00
2.851
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A����������������������
45,00
20.315
45,00
20.779
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A��������������������������������������������
40,00
663
40,00
2.575
AMA Angra Meio Ambiente S/A����������������������������������������������������������� 100,00
7.760
VIOS Engenharia Ambiental S/A���������������������������������������������������������� 100,00
1
HIGIA Ambiental S/A���������������������������������������������������������������������������� 100,00
1
Central de Ger. Ambiental ZONA DA MATA S/A��������������������������������� 100,00
1
VALE DO AÇO Ambiental S/A������������������������������������������������������������� 100,00
1
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis����������������������������
40,00
40,00
883
Total dos investimentos��������������������������������������������������������������������
498.332
489.546
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A����������������������������������������
50,00
(1.078)
50,00
Provisão para perda de investimentos��������������������������������������������
(1.078)
TOTAL��������������������������������������������������������������������������������������������������
497.254
b) Movimentação
Investimento
Resultado
Equiv.
Investimento
Descrição
em 31.12.2020 Aportes Dividendos Abrangente Patrimonial em 31.12.2021
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A��������������������������
345
2.832
(158)
3.019
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A�����������������������������
10.451
(254)
4.177
14.374
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A����������������
15.383
2.016
(586)
(419)
16.394
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A���������������������������������������������������
45.439
1.996
47.435
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A�����������������
3.597
(1.748)
158
2.007
ARENDAL RJ Participações Ltda.�������������������������������������������������
122.067
(47.437)
43.017
117.647
ECOBAN Ambiental S/A����������������������������������������������������������������
4.410
(4.428)
4.287
4.269
ECOURBIS Ambiental S/A�������������������������������������������������������������
241.648
(45.317)
47.918
244.249
ECONIT Engenharia Ambiental S/A�����������������������������������������������
4.438
(19)
(756)
3.663
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A������������������������
14.680
(807)
2.659
16.532
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A����������������������������������
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A����������������
20.779
(464)
20.315
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A��������������������������������������
2.575
(1.911)
664
AMA Angra Meio Ambiente S/A�����������������������������������������������������
5.072
2.688
7.760
VIOS Engenharia Ambiental S/A����������������������������������������������������
1
1
HIGIA Ambiental S/A����������������������������������������������������������������������
1
1
Central de Ger. Ambiental ZONA DA MATA S/A���������������������������
1
1
VALE DO AÇO Ambiental S/A�������������������������������������������������������
1
1
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis����������������������
883
(883)
Total dos investimentos��������������������������������������������������������������
486.695
9.041
(97.182)
(3.414)
103.192
498.332
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A����������������������������������
2.851
116
(4.045)
(1.078)
Provisão para perda de investimentos��������������������������������������
2.851
116
(4.045)
(1.078)
TOTAL��������������������������������������������������������������������������������������������
489.546
9.041
(97.066)
(3.414)
99.147
497.254
Investimento
Resultado Equiv. PatriInvestimento
Descrição
em 31.12.2019 Aportes Dividendos Abrangente
monial em 31.12.2020
Central de Gerenciamento Ambiental BARU S/A��������������������������
10
335
345
EBMA - Emp. Brasileira de Meio Ambiente S/A�����������������������������
8.535
1.916
10.451
ECOVITAL – Central de Gerenciamento Ambiental S/A����������������
9.263
(1.921)
8.041
15.383
MACAÚBAS Meio Ambiente S/A���������������������������������������������������
29.466
6.795
9.178
45.439
Central de Gerenciamento Ambiental JUPARANÃ S/A�����������������
3.736
(139)
3.597
ARENDAL RJ Participações Ltda.�������������������������������������������������
83.367
38.700
122.067
ECOBAN Ambiental S/A����������������������������������������������������������������
3.585
(2.656)
3.481
4.410
ECOURBIS Ambiental S/A�������������������������������������������������������������
230.695
(31.162)
42.115
241.648
ECONIT Engenharia Ambiental S/A�����������������������������������������������
5.255
(1.000)
183
4.438
Central de Gerenciamento Ambiental TITARA S/A������������������������
12.357
252
2.071
14.680
SLEA - São Luiz Engenharia Ambiental S/A����������������������������������
6.409
231
(6.882)
3.093
2.851
EMTR – Empresa Metropolitana de Trat. Resíduos S/A����������������
21.494
(715)
20.779
INOVA Gestão de Serviços Urbanos S/A��������������������������������������
7.917
(5.342)
2.575
Sociedade em Conta de Participação - Teresópolis����������������������
883
883
TOTAL��������������������������������������������������������������������������������������������
422.972
566
(41.700)
5.126
102.582
489.546
10. Imobilizado: a) Saldos
Taxa Anual de
31.12.2021
31.12.2020
Depreciação %
Custo Depreciação acumulada Valor residual
Valor residual
Terrenos�������������������������������������������������������������������������������
3.265
3.265
3.265
Instalações���������������������������������������������������������������������������
20
2.318
(1.046)
1.272
1.505
Equipamentos de campo e auxiliar��������������������������������������
20
11.140
(9.790)
1.350
1.430
Equipamentos de informática�����������������������������������������������
20
1.480
(1.285)
195
210
Veículos��������������������������������������������������������������������������������
20
83.287
(75.702)
7.585
12.137
Equipamento de oficina��������������������������������������������������������
10
514
(442)
72
58
Móveis e utensílios���������������������������������������������������������������
10
232
(174)
58
67
Aterros - Prov. para desmobilização������������������������������������
6.197
(1.332)
4.865
4.033
Outras imobilizações������������������������������������������������������������
10
10.557
(491)
10.066
10.220
118.990
(90.262)
28.728
32.925
b) Movimentação do Custo de Aquisição
Equip. de
Equip.
Aterros - Prov.
Campo Equip. de
de
Móveis e para desmobiDescrição
Terrenos Instalações
e Aux. Informática Veículos Oficina Utensílios
lização Outros
Total
Saldo líquido em 31/12/2020����
3.265
1.505
1.430
210
12.137
58
67
4.033 10.220 32.925
Adições���������������������������������������
405
120
79
51
14
1.280
3
1.952
Baixas�����������������������������������������
(144)
(98)
(2.862)
(15)
(37)
(11) (3.167)
(+) Baixas de depreciação����������
137
54
2.796
4
30
55
3.076
(-) Depreciações�������������������������
(233)
(478)
(91)
(4.565)
(26)
(16)
(448)
(201) (6.058)
Saldo líquido em 31/12/2021����
3.265
1.272
1.350
195
7.585
72
58
4.865 10.066 28.728
Saldo líquido em 31/12/2019����
3.265
1.763
1.934
189
21.724
126
68
9.924 38.993
Adições���������������������������������������
45
72
113
38
15
5.756
5.263 11.302
Baixas�����������������������������������������
(139)
(7)
(7.343)
(78)
(838) (4.934) (13.339)
(+) Baixas de depreciação����������
120
55
7.263
7.438
(-) Depreciações�������������������������
(258)
(530)
(99)
(9.620)
(28)
(16)
(885)
(33) (11.469)
Saldo liquido em 31/12/2020����
3.265
1.505
1.430
210
12.137
58
67
4.033 10.220 32.925
Provisão para Desmobilização de Aterros: A Companhia constituiu, com base
nas informações recebidas de seus engenheiros e na experiência anterior,
provisão para desmobilização e fechamento de aterros (Asset Retirement
Obligation – ARO) com base na NBR nº 13.896/1997. Em 31 de dezembro de
2021 o saldo total da provisão constituída foi de R$ 6.197 (R$ 4.918 em 2020).
11. Intangível: a) Saldos
Taxa
31.12.2021 31.12.2020
Anual de
AmortizaAmortição acuValor
Valor
zação % Custo
mulada líquido
líquido
Direito de uso de
software���������������
20%
9
(9)
Marcas e patentes��
87
87
87
Atestados técnicos�
838
838
838
934
(9)
925
925
b) Movimentação do Custo de Aquisição
Direito de Marcas AtestaUso de
e Pa- dos TécDescrição
Software tentes
nicos Total
Saldo líquido em 31/12/2020��������
87
838
925
Adições�������������������������������������������
Baixas���������������������������������������������
(+) Baixas de Amortização�������������
(-) Amortizações�����������������������������
Saldo líquido em 31/12/2021��������
87
838
925
Saldo líquido em 31/12/2019��������
2
87
838
927
Adições�������������������������������������������
Baixas���������������������������������������������
(+) Baixas de Amortização�������������
(-) Amortizações�����������������������������
(2)
(2)
Saldo líquido em 31/12/2020��������
87
838
925
12. Fornecedores
31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i)�������������������������������������
16.109
18.483
16.109
18.483

(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
13. Empréstimos e Financiamentos
O saldo desta rubrica é composto como segue:
Circulante
Não Circulante
Agente Financeiro
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020
Banco Bradesco S.A.��
566
794
581
1.147
Banco Santander S.A.
445
445
710
1.156
Total Finame (a)�����������
1.011
1.239
1.291
2.303
Caterpillar financial S.A.
708
682
482
1.190
Banco Daycoval S/A���
82
19
86
44
Banco Daimler
Chrysler S.A.������������
1.353
5.640
1.451
2.804
Total CDC (b)����������������
2.143
6.341
2.019
4.038
Capital de Giro (c)�������
8.000
Total Empréstimos������
8.000
Total Geral��������������������
3.154
15.580
3.310
6.341
a) FINAME, parte com taxa fixa (PSI) e parte vinculados a TJLP. O prazo
médio para pagamento é de 36 meses com vencimentos das últimas
parcelas entre 2022 e 2023; b) CDC, com taxa prefixada, cujos vencimentos
ocorrerão entre 2022 e 2023. c) CAPITAL DE GIRO, contratado junto ao
banco Bradesco. O vencimento está previsto para ocorrer trimestralmente,
com início em 12 de março de 2018 e término em 14 de dezembro de 2021.
O custo é composto por 100% da CDI + Spread a.a.
14. Obrigações Tributárias
31.12.2021 31.12.2020
PIS s/ Faturamento������������������������������������������������
468
563
COFINS s/ Faturamento�����������������������������������������
2.154
2.595
ISS s/ Faturamento������������������������������������������������
226
224
Contribuição Social a pagar�����������������������������������
1.682
Imposto de Renda a pagar�������������������������������������
1.303
Impostos retidos de terceiros���������������������������������
714
701
PIS e COFINS s/ Receitas financeiras�������������������
3
1
3.565
7.069
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15. Tributos Diferidos: Ativos e passivos fiscais diferidos sobre diferenças
temporais serão realizados, quando da ocorrência dos correspondentes fatos geradores. Com base nas projeções de resultado elaboradas pela Administração da Vital, a expectativa de realização dos referidos créditos tributários ocorrerá no exercício de 2022. O Passivo fiscal diferido (IR, CSLL, PIS
e COFINS) está relacionado aos lucros não realizados e são decorrentes de
valores a receber oriundo dos contratos com órgãos públicos, com base na
legislação fiscal vigente.
31.12.2021 31.12.2020
Passivo circulante
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS���������������������������������������������
13.004
13.381
Programa de Integração Social - PIS���������������������
2.822
2.905
15.826
16.286
Passivo não circulante
Imposto de renda e Contribuição social diferidos��
9.498
13.864
9.498
13.864
16. Obrigações com Pessoal
31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar�����������������������������������������������������
6.869
7.524
Encargos sociais a pagar���������������������������������������
5.167
5.521
Provisão de férias e encargos��������������������������������
16.930
17.477
28.966
30.522
17. Provisão para Contingências: A Companhia, no curso normal de suas
atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza trabalhistas, cíveis
e tributárias. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais
e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por
especialistas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para
cobrir prováveis perdas, que totalizaram, nas demonstrações contábeis de 31
de dezembro de 2021, R$ 19.513 (R$ 16.724 em 31 de dezembro de 2020).
No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os
assessores jurídicos da Companhia atualizaram seu julgamento perante os
processos que estão sob sua custódia, conforme demonstrado abaixo:
a) Saldos
31.12.2021 31.12.2020
Trabalhistas (a)������������������������������������������������������
7.796
6.420
Cíveis (b)����������������������������������������������������������������
11.717
10.304
19.513
16.724
a) Trabalhistas - A Companhia está envolvida em processos trabalhistas
considerados como prováveis de perda, envolvendo ex-empregados da
Companhia, ou de empresas prestadoras de serviços. Tais processos envolvem, principalmente, pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e
insalubridade, bem como seus reflexos e respectivos encargos. b) Cível - A
Companhia está envolvida em ações indenizatórias, ajuizadas por terceiros
e órgãos fiscalizadores, envolvendo pedidos de danos materiais e morais.
c) Compreendem os depósitos judiciais recursais, a disposição do juízo,
realizados pela Vital para permitir a interposição de recurso nos processos
trabalhistas e cíveis em que figura como parte interessada.
31.12.2021 31.12.2020
Depósitos judiciais para recursos fiscais����������������
101
101
Depósitos judiciais para recursos trabalhistas�������
4.406
4.108
Depósitos judiciais para recursos cíveis����������������
34.482
16.699
38.989
20.908
b) Movimentação
Trabalhistas Cíveis Multa 10%
Descrição
(a)
(b)
FGTS (c) Total
Saldo em 31/12/2020����������
6.420 10.304
- 16.724
Constituição��������������������������
1.376
1.413
2.789
Reversão������������������������������
Saldo em 31/12/2021����������
7.796 11.717
- 19.513
6.594 10.233
1.692 18.519
Saldo em 31/12/2019����������
Constituição��������������������������
71
431
502
Reversão������������������������������
(174)
(2.123) (2.297)
Saldo em 31/12/2020����������
6.420 10.304
- 16.724
Os processos classificados como risco de perda possível são provisionados
pela Companhia em conjunto com os processos classificados como risco
de perda provável. 18. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital
social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 196.203
e está representado por 11.027.060 (onze milhões vinte e sete mil e sessenta) ações todas nominativas, sem valor nominal, sendo 6.729.518 (seis
milhões setecentos e vinte e nove mil quinhentos e dezoito) ações ordinárias
e 4.297.542 (quatro milhões duzentos e noventa e sete mil quinhentos e
quarenta e duas) ações preferenciais. O capital social da Companhia é composto da seguinte forma:
Ações
Preferenciais
Acionista Ações Ordinárias
Totais
Quanti- ParticiQuanti- ParticiParticidade
pação
dade
pação
pação
Ações
Queiroz
Galvão������ 3.380.338 50,23%
- 3.380.338 30,65%
Gama FIP 3.349.180 49,77% 4.297.542 100,00% 7.646.722 69,35%
6.729.518 100,00% 4.297.542 100,00% 11.027.060 100,00%
b) Reserva de capital: Em 22 de dezembro de 2015 a Companhia realizou
Assembleia Geral Extraordinária - AGE aprovando aumento do Capital Social no valor de R$ 69.633.795 (sessenta e nove milhões seiscentos e trinta e
três mil setecentos e noventa e cinco reais), mediante a emissão de 934.749
(novecentas e trinta e quatro mil setecentas e quarenta e nove) novas ações
ordinárias e 596.942 (quinhentas e noventa e seis mil novecentas e quarenta
e duas) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, sendo
que do preço das novas emissões, o montante de R$ 48.068.223 (quarenta
e oito milhões, sessenta e oito mil duzentos e vinte e três reais) foi destinado
à conta de capital social e, o saldo, no valor de R$ 21.565.571 (vinte e um
milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais)
foi destinado a reserva de capital, a título de ágio na subscrição das novas

ações. c) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto
prevê no caput do Artigo 17 que do lucro líquido apurado no exercício serão
destinados 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite
de 20% (vinte por cento) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição
aos acionistas como dividendo obrigatório. A administração da Companhia
foi informada pelos seus únicos dois acionistas de que estes deliberarão na
Assembleia Geral Ordinária pela retenção de todo o lucro do exercício, de
forma que a proposta da administração e estas demonstrações contábeis
não contemplam distribuição de dividendos, nos termos do art. 202, § 3º, II,
da Lei 6.404/76.” d) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê no §1º
do Artigo 17 que os acionistas poderão deliberar a distribuição de dividendos
inferior ao constante no caput do Artigo 17 ou a retenção de todo o lucro. e)
Ajuste de avaliações patrimoniais: O ajuste de valores patrimoniais mantido em patrimônio líquido, contém registros dos ajustes à harmonização às
novas normas contábeis (ICPC 01), por conter valores a serem realizados.
f) Resultado por ação
Resultado Quantidade Resultado por
do Exercício
de ações
ação - em R$
31.12.2021������������������������
101.454
11.027.060
9,20
31.12.2020������������������������
113.861
11.027.060
10,33
19. Receita Operacional Líquida
31.12.2021 31.12.2020
Receita de Serviços�����������������������������������������������
436.316
468.218
Receita de Locação������������������������������������������������
14.190
8.667
Total de Receita Bruta�����������������������������������������
450.506
476.885
(-) ISS���������������������������������������������������������������������
(21.166)
(23.280)
(-) PIS���������������������������������������������������������������������
(7.159)
(7.632)
(32.975)
(35.152)
(-) COFINS�������������������������������������������������������������
Total de Impostos s/ Faturamento����������������������
(61.300)
(66.064)
Receita Operacional Líquida�������������������������������
389.206
410.821
20. Custos dos Serviços Prestados
31.12.2021 31.12.2020
Insumos������������������������������������������������������������������
(61.925)
(55.341)
Pessoal�������������������������������������������������������������������
(217.628) (227.937)
Locação������������������������������������������������������������������
(27.061)
(21.755)
Serviços de terceiros����������������������������������������������
(13.175)
(10.539)
Depreciação�����������������������������������������������������������
(5.567)
(10.548)
Impostos e taxas����������������������������������������������������
(3.469)
(3.655)
Operacionais����������������������������������������������������������
(3.176)
(2.915)
Outros���������������������������������������������������������������������
(13.338)
(9.577)
(345.339) (342.267)
21. Despesas Administrativas
31.12.2021 31.12.2020
Pessoal�������������������������������������������������������������������
(22.719)
(17.855)
Locação������������������������������������������������������������������
(979)
(844)
Serviços de terceiros����������������������������������������������
(14.042)
(14.879)
Depreciação�����������������������������������������������������������
(43)
(37)
Impostos e taxas����������������������������������������������������
(442)
(278)
Operacionais����������������������������������������������������������
(309)
(143)
Indedutíveis������������������������������������������������������������
(1.102)
(6.382)
Outras���������������������������������������������������������������������
(3.985)
(2.465)
(43.621)
(42.883)
22. Outras Receitas (Despesas) Operacionais
31.12.2021 31.12.2020
Outras Receitas
Ganho na alienação de ativo imobilizado������������
545
2.087
Eventuais�������������������������������������������������������������
377
1.358
Total�����������������������������������������������������������������������
922
3.445
Outras Despesas
Provisão para devedores duvidosos��������������������
1.696
(1.696)
Provisão para contingências��������������������������������
(2.789)
103
Total�����������������������������������������������������������������������
(1.093)
(1.593)
Outras Receitas (Despesas) Líquidas����������������
(171)
1.852
23. Resultado financeiro líquido
31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras
Sobre aplicações financeiras�������������������������������
111
2.948
Juros��������������������������������������������������������������������
53
23
(-) PIS e COFINS s/ receitas financeiras�������������
(7)
(153)
Total�����������������������������������������������������������������������
157
2.818
Despesas Financeiras
Bancária���������������������������������������������������������������
(56)
(297)
Juros��������������������������������������������������������������������
(1.375)
(5.210)
Encargos s/ financiamentos���������������������������������
(859)
(4.142)
Total�����������������������������������������������������������������������
(2.290)
(9.649)
Resultado Financeiro Líquido�����������������������������
(2.133)
(6.831)
24. Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social
31.12.2021 31.12.2020
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição
Social�������������������������������������������������������������������
97.089
123.273
Imposto de Renda e Contribuição Social às
alíquotas nominais (34%)������������������������������������
(33.010)
(41.913)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Adições permanentes������������������������������������������
(432)
(1.701)
Adições temporárias��������������������������������������������
(3.255)
(5.790)
Exclusões permanentes���������������������������������������
38.367
34.878
Exclusões temporárias�����������������������������������������
1.753
3.596
Outros������������������������������������������������������������������
943
1.518
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição
Social�������������������������������������������������������������������
4.365
(9.412)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
(11.038)
Social - correntes�������������������������������������������������
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição
Social - diferidos��������������������������������������������������
4.365
1.626
4.365
(9.412)

25. Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de
risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas
condições de mercado e atividades da Companhia. A Administração e gestão desses instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas,
definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, devidamente monitorados pela Administração da Companhia. As atividades da
Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de
crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia
concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão
de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos
mapeados para todos os negócios da Companhia. b) Gerenciamentos de
Riscos: A Companhia está exposta: (a) a riscos de liquidez, em virtude da
possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades
operacionais; (b) aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas
de juros e preços; e (c) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de
inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a
receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do
mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos,
de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
(c) Riscos de liquidez: A “política de aplicações financeiras” estabelecida
pela Administração da Companhia prevê a contratação, em sua maioria, de
aplicações financeiras em renda fixa com instituições financeiras de 1ª linha.
(d) Riscos de mercado e juros: A Companhia adota políticas conservadoras de aplicação e captação de recursos financeiros e de minimização do
custo de capital. As aplicações financeiras da Companhia são realizadas
com instituições financeiras de 1ª linha, mantidas substancialmente em operações vinculadas aos juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
As captações para empréstimos e financiamentos são realizadas dentro do
padrão de taxa de juros estabelecido pelo mercado. (e) Risco de Crédito:
A Companhia possui como clientes, majoritariamente, órgãos públicos municipais, o que reduz sensivelmente seu risco de crédito, mantendo, assim,
garantias suficientes para mitigar o risco de perda financeira por motivo de
inadimplência. 26. Seguros: Por exigência contratual, a Companhia mantém cobertura de seguros para garantir a execução dos contratos, conforme
descrito abaixo:
31/12/2021
ImporUnidade de
tância
Gestão
Seguradora
Vigência Segurada Prêmio
AIG Seguros
Matriz��������������� Brasil
31/01/2021 a 31/01/2022
1.000
130
Recife��������������� Zurich
29/09/2021 a 28/04/2022
4.047
8
Vitória��������������� Pottencial
10/12/2021 a 10/06/2022
2.085
2
Campos dos
Goytacazes����� Junto Seguros 24/01/2021 a 24/01/2022
2.929
12
Angra dos ReisPottencial
12/01/2021 a 05/02/2022
2.290
6
Ipatinga������������ Pottencial
02/11/2021 a 02/11/2022
1.254
5
Juiz de Fora����� Junto Seguros 28/02/2021 a 28/02/2022
11.731
29
Foz do Iguaçu�� Pottencial
28/08/2021 a 28/08/2022
1.748
4
27. Programa de Compliance: No ano de 2021, a Vital reforçou sua participação e contribuição junto à Ação Coletiva promovida pelo Pacto Global
da ONU e pelo Instituto Ethos junto à cadeia de parceiros de negócios e de
fornecedores do seu segmento. No âmbito do IBRIC – Instituto Brasileiro de
Autorregulação no Setor de Infraestrutura, a empresa vem promovendo o
contínuo fomento de um ambiente íntegro e aumento da competitividade no
setor de infraestrutura. Estas iniciativas demonstram o quanto a Vital está
comprometida em implementar medidas voltadas à prevenção, detecção
e remediação de atos de corrupção, fraude e outras condutas lesivas, especialmente por meio de um Programa de Compliance efetivo. Na gestão
de riscos de “Compliance”, foram feitas novas avaliações da efetividade da
Matriz de Riscos elaborada pela consultoria Deloitte, tendo como parâmetro
o resultado obtido pelo Canal de Denúncias no ano de 2020. Nesta análise, com foco na adequação e melhoria do Programa de Compliance, foram
também considerados eventuais impactos ocasionados por mudanças na
legislação de alguns estados e municípios onde a Vital desenvolve suas atividades, bem como impactos relacionados à pandemia da COVID-19. Com
efeito, foram implementadas diversas ações de resposta aos riscos identificados. A empresa dedicou-se, ainda, à melhoria contínua do seu Programa,
através da capacitação de novos Agentes de Compliance e multiplicadores,
bem como por meio da Implementação de uma Plataforma de Treinamento
EAD, com o propósito de aperfeiçoar o cumprimento de seu calendário de
treinamentos para o último trimestre do ano de 2021 e para o ano de 2022,
onde temas atuais e de grande relevância ao Programa foram apresentados
por nossa equipe interna e especialistas externos.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Vital Engenharia Ambiental S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Vital Engenharia
Ambiental S.A. (“Companhia’’) que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2021 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
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira, da Vital Engenharia Ambiental S.A. em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (Iasb). Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Apresentação de
demonstrações contábeis consolidadas: Conforme descrito na nota
explicativa nº 2.1.(a) a Companhia não está apresentando nesse relatório
demonstrações contábeis consolidadas. Foram elaboradas e estão sendo
apresentadas em separado, na data de aprovação destas demonstrações
contábeis, para propósito específico demonstrações contábeis individuais
e consolidadas da Vital Engenharia Ambiental S.A. e suas controladas, as
quais contemplam, identificadas como Controladora, todas as informações
apresentadas nessas demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém
ressalva em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração

e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (Iasb), e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis: Nossos 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 relatório 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 decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma 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 demonstrações contábeis , independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, 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 procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia; • avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • 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 condições 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 nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manterem em continuidade operacional. • avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes 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
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

Grant Thornton
Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1
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