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nº 4. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras 
da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa 
atua (a “moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda 
funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Grupo.
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de 
forma consistente para os exercícios apresentados: a) Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando as mesmas forem parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados 
pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e 
passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do 
resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, 
no reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 
Ativos financeiros: Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua 
totalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros. A 
classificação é feita com base tanto no modelo de negócios da Companhia, para o gerenciamento do 
ativo financeiro, quanto nas características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro. 
Classificação dos ativos financeiros: Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado: i) O ativo financeiro é mantido em um modelo de 
negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros a fim de coletar fluxos de caixa contratuais; e ii) Os 
termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem 
exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. Os 
instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente mensurados ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes: i) O ativo financeiro é mantido em um modelo de 
negócios cujo objetivo é atingido ao coletar fluxos de caixa contratuais e vender os ativos financeiros; e 
ii) Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem 
exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. 
Em geral, todos os outros ativos financeiros são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio 
do resultado.Custo amortizado: O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular o custo 
amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do exercício 
correspondente. Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor 
recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à redução ao valor recuperável no 
reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de 
caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam parte 
integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções), excluindo 
perdas de crédito esperadas, durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, 
durante um período menor, para o valor contábil bruto do instrumento da dívida na data do reconhecimento 
inicial. Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, uma taxa 
de juros efetiva ajustada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros estimados, 
incluindo as perdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do instrumento da dívida na data do 
reconhecimento inicial. O custo amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no 
qual o ativo financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da amortização do valor 
do principal, acrescido da amortização acumulada usando o método da taxa de juros efetiva de qualquer 
diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisão para perdas. O 
valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao custo amortizado de um ativo financeiro antes 
do ajuste para qualquer provisão para perdas. A receita de juros é reconhecida usando o método da taxa 
de juros efetiva para instrumentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Para 
ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou 
originados, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo 
financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se tornam ativos financeiros sujeitos à 
redução ao valor recuperável. Para ativos financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor 
recuperável, a Companhia reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo 
amortizado do ativo financeiro. Se, em períodos subsequentes, o risco de crédito do instrumento 
financeiro sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de modo que o ativo financeiro não esteja mais 
sujeito à redução ao valor recuperável, a receita de juros é reconhecida aplicando a taxa de juros efetiva 
ao valor contábil bruto do ativo financeiro. A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na 
rubrica “Receitas financeiras” (Vide Nota Explicativa nº 24). Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado abrangente: Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo por meio do resultado abrangente 
caso ele satisfaça ao critério de fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal 
e juros em aberto, e que seja mantido em um modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pela 
obtenção de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda do ativo financeiro. Não aplicável para a 
Companhia. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é mensurado ao 
valor justo através do resultado quando os ativos não atendem os critérios de classificação das demais 
categorias anteriores ou quando no reconhecimento inicial for designado para eliminar ou reduzir 
descasamento contábil. Redução do valor recuperável de ativos financeiros: A Companhia avalia nas 
datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupos de 
ativos financeiros, não é recuperável, tendo como base um ou mais eventos que tenham ocorrido depois 
do reconhecimento inicial do ativo e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, 
ou grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente estimado. Passivos financeiros: Todos os 
passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de 
juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado: Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o passivo 

financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios; 
(ii) mantido para negociação; ou (iii) designado ao valor justo por meio do resultado. Desreconhecimento: 
Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando 
um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, 
essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo 
passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do 
resultado. b) Avaliação do valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. O seguinte critério é aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável de ativos 
específicos: Ativos intangíveis: Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda 
por redução ao valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da 
unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por 
desvalorização do valor contábil. O contrato de concessão da Companhia é de longo prazo sujeito a 
discussões e reequilíbrios junto ao poder concedente. Consequentemente, podem ocorrer modificações 
ao longo de sua vida contratual. Em adição às avaliações acerca de indicativos (internos ou externos) de 
impairment descritos na Nota Explicativa nº 12, a Companhia revisa anualmente as projeções de fluxo de 
caixa de seus contratos com o objetivo de avaliar se há algum indicativo de que os custos inevitáveis para 
satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam 
recebidos ao longo do período contratual. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia efetuou as 
avaliações pertinentes e não identificou necessidade de reconhecimento de provisão para perdas 
relacionadas a contratos onerosos, conforme previsões do CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes. c) Provisões gerais: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que 
benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e há uma estimativa confiável do valor 
da obrigação. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou 
em parte, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for 
praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado. 
d) Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo foram 
trazidos a seu valor presente na data das transações, em virtude de seus prazos, usando a taxa média 
de encargos financeiros em que incorre quando de suas captações, tanto para clientes quanto para 
fornecedores. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e 
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado 
levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos 
implícita, dos respectivos ativos e passivos. e) Custos dos empréstimos e financiamentos e das 
debêntures: Os custos das debêntures diretamente relacionados com a aquisição, construção ou 
produção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de 
uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de 
empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. f) Receitas oriundas das 
cobranças de pedágio ou tarifas decorrentes dos direitos de concessão: Essas receitas são 
mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, deduzida de quaisquer 
estimativas de deduções. A receita é reconhecida no período de competência, ou seja, quando da 
utilização pelos usuários dos bens públicos objeto da concessão. Os valores das tarifas são pactuados e 
reajustados anualmente baseados no contrato de concessão. A Companhia reconhece a receita quando 
o valor puder ser mensurado com segurança, é provável que benefício econômicos futuros fluirão para a 
Companhia e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da 
Companhia. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o 
tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. A Companhia possui sistema 
próprio de controle de passagens e faz o referido controle por transação, cabine e praça de pedágio. 
Devido ao alto volume de trânsitos na rodovia administrada pela Companhia, a contabilização da receita 
é feita da seguinte maneira: (i) pedágio por equipamento eletrônico (AVI): no encerramento do mês, após 
a conciliação com as operadoras de cobrança eletrônica, por dia, por praça e por operadora; (ii) pedágio 
em numerário: diariamente, através dos depósitos de numerário (bolsas), nos cofres inteligentes e 
conciliados posteriormente com o recolhimento da transportadora de valores; (iii) vale pedágio: 
diariamente, a partir da conferência dos valores de cupons declarados pelos operadores no momento da 
liquidação; e (iv) cartões: diariamente, transação a transação. g) Normas e interpretações novas e 
revisadas já emitidas e adotadas: Os pronunciamentos e as interpretações contábeis abaixo, emitidos 
até 31 de dezembro de 2020 pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, foram aplicados 
pela Companhia nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Norma Requerimento
Impacto nas demonstrações 
financeiras

IFRS Estrutura 
Conceitual para 
Relatório Financeiro 
(CPC 00(R2) 
(vigência a partir de 
01/01/2020)

Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da 
Estrutura Conceitual (Conceptual Framework) e 
as principais alterações se referem a: definições 
de ativo e passivo; critérios para reconhecimento, 
baixa, mensuração, apresentação e divulgação 
para elementos patrimoniais e de resultado.

A administração da Companhia 
avaliou os impactos do IFRS e 
sua adoção não provocou 
impactos relevantes nas 
demonstrações financeiras.

h) Novas normas ainda não vigentes:

Norma Requerimento Impacto nas demonstrações financeiras
IFRS 17 - Contratos de seguros (vigência 
a partir de 01/01/2023)

A IFRS 17 estabelece os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de 
seguro e substitui a IFRS 4 - Contratos de Seguro (CPC 11). A IFRS 17 descreve o Modelo Geral, modificado para 
contratos de seguro com características de participação direta, descrito como Abordagem de Taxa Variável. O modelo 
Geral é simplificado se determinados critérios forem atendidos mensurando o passivo para cobertura remanescente 
usando a Abordagem da Alocação de Prêmios. O modelo geral utiliza premissas atuais para estimativa de valor, do 
prazo e da incerteza de fluxos de caixa futuros e mensura explicitamente o custo dessa incerteza, levando em 
consideração as taxas de juros de mercado e o impacto das opções e garantias dos segurados.

A administração da Companhia está avaliando 
os impactos da IFRS 17 e entende que sua 
adoção não provocará um impacto relevante 
nas demonstrações financeiras.

Alterações à IAS 1 - Classificação de 
passivos como Circulantes ou não 
Circulantes (vigência a partir de 
01/01/2023, sendo permitida adoção 
antecipada)

As alterações à IAS 1 afetam apenas a apresentação de passivos como circulantes ou não circulantes no balanço 
patrimonial e não o valor ou a época de reconhecimento de qualquer ativo, passivo, receita ou despesas, ou as 
informações divulgadas sobre esses itens.

A Administração da Companhia está avaliando 
os impactos da IAS 1 e entende que sua 
adoção não provocará um impacto relevante 
nas demonstrações financeiras.

Alterações à IFRS 3 - Referência a 
Estrutura Conceitual (vigência a partir de 
01/01/2022, porém permite adoção 
antecipada, desde que adote todas as 
outras referências atualizadas (publicada 
em conjunto com a Estrutura Conceitual 
atualizada) na mesma data ou antes)

As alterações atualizam a IFRS 3 de modo que ela se refere à Estrutura Conceitual de 2018 em vez da Estrutura de 
1989. Elas também incluem na IFRS 3 a exigência de que, para obrigações centro do escopo da IAS 37, o comprador 
aplica a IAS 37 para determinar se há obrigação presente na data de aquisição em virtude de eventos passados. Para 
um tributo dentro do escopo do IFRIC 21 - Tributos, o comprador aplica a IFRIC 21 para determinar se o evento que 
resultou na obrigação de pagar o tributo ocorreu até a data de aquisição. Finalmente, as alterações acrescentam uma 
declaração explícita de que o comprador não reconhece ativos contingentes adquiridos em uma combinação de 
negócios).

A administração da Companhia está avaliando 
os impactos da IFRS 3 e entende que sua 
adoção não provocará um impacto relevante 
nas demonstrações financeiras.

Alterações à IAS 16 - Imobilizado - 
Recursos antes do uso pretendido 
(vigência a partir de 01/01/2022, sendo 
permitida a adoção antecipada)

As alterações proíbem deduzir do custo de um item do imobilizado qualquer recurso proveniente da venda de itens 
produzidos antes do ativo estar disponível para uso, isto é, recursos para trazer o ativo ao local e na condição necessária 
para que seja capaz de operar da maneira pretendida pela Administração. Consequentemente, a entidade reconhece 
esses recursos da venda e correspondente custos no resultado. A entidade mensura o custo desses itens de acordo 
com a IAS 32 - Estoques. As alterações esclarecem ainda o significado de ‘testar se um ativo está funcionando 
adequadamente’. Atualmente, a IAS 16 determina isso como avaliar se o desempenho técnico e físico do ativo é tal que 
o mesmo possa ser usado na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguel de terceiros, ou para fins 
administrativos. Se não apresentados separadamente na demonstração do resultado abrangente, as demonstrações 
financeiras devem divulgar os valores dos recursos e custos incluídos no resultado correspondentes aos itens 
produzidos que não sejam um produto das atividades ordinárias da entidade, e cuja(s) rubrica(s) na demonstração do 
resultado abrangente inclua(m) esses recursos e custos.

A administração da Companhia está avaliando 
os impactos da IAS 16 e entende que sua 
adoção não provocará um impacto relevante 
nas demonstrações financeiras.

Alterações à IAS 37 - Contratos onerosos 
- Custo de cumprimento de contrato 
(vigência a partir de 01/01/2022, sendo 
permitida a adoção antecipada)

As alterações especificam que o ‘custo de cumprimento’ do contrato compreende os ‘custos diretamente relacionados 
ao contrato’. Os custos diretamente relacionados ao contrato compreendem os custos incrementais de cumprimento 
desse contrato (por exemplo, funcionários ou materiais) e a alocação de outros custos diretamente relacionados ao 
cumprimento de contratos (por exemplo, alocação das despesas com depreciação para um item do imobilizado usado 
no cumprimento do contrato). As alterações são aplicáveis a contratos para os quais a entidade ainda não cumpriu todas 
as suas obrigações no início do período anual no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez. Os números 
comparativos não são reapresentados. Ao invés disso, a entidade deve reconhecer o efeito acumulado da adoção inicial 
das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme 
aplicável) na data de adoção inicial.

A administração da Companhia está avaliando 
os impactos da IAS 37 e entende que sua 
adoção não provocará um impacto relevante 
nas demonstrações financeiras.

Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 
2018-2020 (vigência a partir de 
01/01/2022, sendo permitida adoção 
antecipada)

As Melhorias Anuais incluem alterações em quatro normas: IFRS 1 - Adoção inicial das Normas Internacionais de 
Contabilidade: A alteração prevê medida adicional para uma controlada que se torna adotante inicial depois da sua 
controladora com relação à contabilização de diferenças acumuladas de conversão. Em virtude da alteração, a 
controlada que usa a isenção contida na IFRS 1:D16(a) pode agora optar por mensurar as diferenças acumuladas de 
conversão para todas as operações no exterior ao valor contábil que seria incluído nas demonstrações financeiras 
consolidadas da controladora, com base na data de transição da controlada para Normas do IFRS, se nenhum ajuste 
for feito com relação aos procedimentos de consolidação e efeitos da combinação de negócios na qual a controlada 
adquiriu a controlada. Uma opção similar está disponível para uma coligada ou joint venture que utiliza a isenção contida 
na IFRS 1:D16(a). IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: A alteração esclarece que ao aplicar o teste de ‘10%’ para avaliar 
se o passivo financeiro deve ser baixado, a entidade inclui apenas os honorários pagos ou recebidos entre a entidade 
(devedor) e o credor, inclusive honorários pagos ou recebidos pela entidade ou credor em nome da outra parte. A 
alteração é aplicável prospectivamente a modificações e trocas ocorridas na ou após a data em que a entidade aplica a 
alteração pela primeira vez. IFRS 16 - Arrendamentos: A alteração exclui o exemplo de reembolso de benfeitorias em 
imóveis de terceiros. Uma vez que a alteração à IFRS 16 constitui apenas um exemplo ilustrativo, nenhuma data de 
vigência é definida. IAS 41 - Agricultura: A alteração exlui a exigência na IAS 41 para entidades em excluir os fluxos de 
caixa para tributação ao mensurar o valor justo. Isso alinha a mensuração do valor justo na IAS 41 às exigências na 
IFRS 13 - Mensuração do Valor Justo para fins de uso de fluxos de caixa e taxas de desconto internamente consistentes 
e permite que os preparadores determinem se devem usar fluxos de caixa antes ou depois dos impostos e taxas de 
desconto para a mensuração do valor justo mais adequada. A alteração é aplicável prospectivamente, isto, mensurações 
de valor justo na ou após a data em que a entidade aplica inicialmente a alteração.

A Administração da companhia está avaliando 
os impactos da IFRS 1, da IFRS 9, da IFRS 16 
e da IAS 41 e entende que suas adoções não 
provocará um impacto relevante nas 
demonstrações financeiras.

i) Prejuízo básico e diluído por ação: O prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do 
prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias 
emitidas durante o período, excluindo as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como 
ações em tesouraria. O prejuízo por ação diluído é calculado ajustando-se à média ponderada da 
quantidade de ações ordinárias em circulação supondo a conversão de todas as ações ordinárias 
potenciais que provocariam diluição. A Companhia tem apenas uma categoria de ações ordinárias 
potenciais que provocariam diluição: o plano de opção com base em ações. j) Benefícios a empregados 
- Plano de contribuição definida: Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-
emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de 
previdência) e não terá nenhuma obrigação de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições 
aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a 
empregados no resultado nos períodos durante os quais os serviços são prestados pelos empregados. 
k) Demonstrações do valor adicionado (DVA): A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado 
(DVA), é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a 
apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está 
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis. 
4. Principais Usos de Estimativas e Julgamentos: A Administração da Companhia estabelece 
julgamentos, estimativas e premissas com relação a eventos no futuro. Esses julgamentos, estimativas e 
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro, estão contempladas a seguir: 
• Taxa de desconto: a determinação de taxas de desconto a valor presente utilizadas na mensuração de 
certos ativos e passivos circulantes e não circulantes; • Taxa de amortização: a determinação das taxas 
de amortização de ativos intangíveis obtidas por meio de estudos econômicos de projeção de tráfego; 
•  Provisões:  a  determinação  de  provisões  para  manutenção,  determinação  de  provisões  para 
investimentos futuros oriundos dos contratos de concessão cujos benefícios econômicos estejam 
diluídos nas tarifas de pedágio presentes, provisões para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias, perdas 
relacionadas a contas a receber e elaboração de projeções para realização de imposto de renda e 
contribuição social diferidos; e • Impairment: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais 
evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Contabilização do 
Contrato de Concessão: Na contabilização do Contrato de Concessão, a Companhia efetua análises que 
envolvem o julgamento da Administração, substancialmente no que diz respeito à aplicabilidade da 
interpretação de Contrato de Concessão, determinação e classificação dos gastos de melhoria e 
construção como ativo intangível e avaliação dos benefícios econômicos futuros, para fins de 
determinação do momento de reconhecimento dos ativos intangíveis gerado no Contrato de Concessão. 
Momento de reconhecimento dos ativos intangíveis: A Administração da Companhia avalia o momento 
de reconhecimento dos ativos intangíveis com base nas características econômicas do Contrato de 
Concessão. A contabilização de adições subsequentes ao ativo intangível somente ocorrerá quando da 
prestação de serviço relacionado e que represente potencial de geração de receita adicional. Para esses 
casos, por exemplo, a obrigação da construção não é reconhecida na assinatura do contrato, mas o será 
no momento da construção, em contrapartida ao ativo intangível. Determinação da carga de amortização 
anual dos ativos intangíveis oriundos do Contrato de Concessão: A Companhia reconhece o efeito de 
amortização dos ativos intangíveis decorrente do Contrato de Concessão limitado ao prazo final da 
concessão. O cálculo é efetuado de acordo com o padrão de consumo do benefício econômico por ele 
gerado, que normalmente se dá devido à curva de tráfego. Assim, a taxa de amortização é determinada 
por meio de estudos econômicos que buscam refletir o crescimento projetado de tráfego das rodovias e 
geração dos benefícios econômicos futuros oriundos do contrato de concessão. A Companhia utiliza 
modelos para estudo e projeção do tráfego na rodovia sob sua concessão. Determinação das receitas de 

construção: A receita de construção é reconhecida pelo seu valor justo, assim como os respectivos 
custos transformados em despesas relativas ao serviço de construção prestado. De acordo com o ICPC 
(Interpretação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis) 01 Contratos de Concessão, sempre que uma 
concessionária de serviços públicos executa obras, mesmo que previstas contratualmente, ela realiza 
serviços de construção, sendo que estes podem possuir dois tipos de remuneração, ou por recebimento 
dos valores do Poder Concedente (ativo financeiro), ou pela remuneração da tarifa de pedágio (ativo 
intangível). Para essa última modalidade, a receita de construção deve ser reconhecida pelo seu valor 
justo, e os respectivos custos transformados em despesas relativas ao serviço de construção prestado. 
Na contabilização das margens de construção, a Administração da Companhia avalia questões 
relacionadas à responsabilidade primária pela prestação de serviços de construção, mesmo nos casos 
em que haja terceirização dos serviços, custos de gerenciamento e/ou acompanhamento da obra e 
empresa que efetua os serviços de construção. A Administração da Companhia entende que as 
contratações dos serviços de construção são realizadas a valor de mercado, portanto, não reconhece 
margem de lucro nas atividades de construção, sendo esta prática de mercado das empresas de 
concessão rodoviária. Capitalização dos custos dos empréstimos: Conforme descrito na Nota Explicativa 
nº 3.e, o Grupo capitaliza os custos de empréstimos, financiamentos e debêntures diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis. A taxa de capitalização é obtida 
individualmente em cada concessionária, dividindo-se o saldo médio de obras em andamento pelo saldo 
médio de empréstimos, financiamentos e debêntures, no encerramento de cada mês. Determinação do 
ajuste ao valor presente de determinados ativos e passivos: A Administração avalia e reconhece na 
contabilidade os efeitos de ajuste a valor presente levando-se em consideração o valor do dinheiro no 
tempo e as incertezas a eles associadas. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os ativos e passivos 
sujeitos ao ajuste a valor presente, assim como as principais premissas utilizadas pela Administração 
para sua mensuração e reconhecimento, são como segue: a) Provisão para manutenção decorrentes dos 
gastos estimados, para cumprir com as obrigações contratuais da concessão cujos benefícios 
econômicos já estão sendo auferidos pela Companhia, e provisão para manutenção decorrente dos 
custos estimados para cumprir as obrigações contratuais da concessão relacionadas à utilização e 
manutenção das rodovias em níveis preestabelecidos de utilização. A mensuração dos valores presentes 
dessas provisões foi calculada por meio do método de projeção de fluxo de caixa nas datas em que se 
estima a saída de recursos, para fazer frente às respectivas obrigações (estimada para todo o período de 
concessão), e descontada por meio da aplicação da taxa de desconto, de 9,61% ao ano. A determinação 
da taxa de desconto utilizada pela Administração está baseada no Custo Médio Ponderado de Capital - 
CMPC (Weighted Average Cost of Capital - WACC na sigla em inglês). A mensuração e os critérios dos 
respectivos valores estão detalhados na Nota Explicativa nº 19. b) Obrigações com Poder Concedente 
decorrentes das obrigações incorridas pela Companhia relacionadas ao direito de outorga. A mensuração 
e os critérios dos respectivos valores estão detalhados na Nota Explicativa nº 18.
5. Novas Normas, Alterações e Interpretações de Normas: As normas, alterações e interpretações 
existentes com a adoção inicial em 1º de janeiro de 2020 não tem impacto relevante sobre as informações 
contábeis intermediárias da Companhia.
6. Caixa e Equivalentes de Caixa: Política contábil: A Companhia considera equivalentes de caixa uma 
aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita 
a um insignificante risco de mudança de valor e para utilização em compromissos de curto prazo.

31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos ................................................................................................ 4.274 6.258
Aplicações financeiras:
Fundo de investimento (a) ............................................................................... 22.602 660
Aplicações compromissadas (b) ...................................................................... - 9.891
Aplicações automáticas (c) .............................................................................. 183 115

27.059 16.924
a) Fundo de investimento que se enquadra na categoria “renda fixa - crédito privado”, de acordo com a 
regulamentação vigente, cuja política de investimento tem como principal fator de risco a variação de taxa 
de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos, e que tem como objetivo buscar valorização de suas 

cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira de perfil conservador. Podendo ser resgatado 
a qualquer momento, sem perda significativa de valor. Em virtude do cenário declarado pela OMS em 
março de 2020 o surto do COVID-19 e visto que os governos têm tomado medidas restritivas, cujo 
potencial de afetar a economia é significativo as incertezas do mercado econômico, a companhia 
preservando a transparência e o conservadorismo dos ativos financeiros e visando a gestão de caixa 
passou por uma revisão nas aplicações financeiras, readequando a carteira do fundo de investimento 
para assegurar o caixa da Companhia. O Fundo não pode investir em operações especulativas ou 
operações que o exponham a obrigações superiores ao valor de seu patrimônio líquido. O Fundo, 
também, não pode investir em determinados ativos, tais como ações, índice de ações e derivativos. Em 
31 de dezembro de 2020 a carteira do Fundo de aplicações financeiras era composta por 95,6% em 
Certificado de Depósito Bancário (CDB), 4,4% em Operações Compromissadas (vide Nota Explicativa nº 
7). (Em 31 de dezembro de 2019 a carteira do Fundo de aplicações financeiras era composta por 44,0% 
em Certificado de Depósito Bancário (CDB), 8,8% em Operações Compromissadas, 47,2% em Letra 
Financeira do Tesouro (LFT)). As aplicações financeiras vinculadas a fundos de investimentos são 
remuneradas à taxa de 101,0% em 31 de dezembro de 2020 (98,0% em 31 de dezembro de 2019) do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e refletem as condições de mercado nas datas dos balanços 
patrimoniais. b) Os recursos vinculados às aplicações financeiras compromissadas são remuneradas à 
taxa de 75% do CDI (75% em 31 de dezembro de 2019), sem o risco de mudança significativa do valor. 
A referida aplicação possui liquidez imediata e estão aplicadas a curtíssimo prazo sendo utilizados antes 
de 30 dias e não sofrem a incidência de IOF. c) Além das modalidades mencionadas acima, a Companhia 
possui aplicação automáticas, na qual os recursos disponíveis em conta corrente são automaticamente 
aplicados e remunerados conforme escala de permanência e que podem variar de 2% a 100% do CDI, o 
grupo mantém apenas saldo mínimo nesta modalidade, e diariamente o volume excedente são alocados 
em aplicações mais rentáveis.
7. Aplicações Financeiras: 

31/12/2020 31/12/2019
Recursos não vinculados ................................................................................ 1.043 -

1.043 -
Os recursos referem-se a aplicações financeiras em LTN over (Letras do Tesouro Nacional) remunerado 
à taxa de 101,0% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e refletem as condições de mercado 
nas datas dos balanços patrimoniais. As referidas aplicações possuem liquidez imediata.
8. Aplicações Financeiras - Conta Reserva: As aplicações financeiras - conta reserva são investimentos 
temporários, representados por títulos de alta liquidez:

31/12/2020 31/12/2019
Certificado de Depósito Bancário (CDB) ......................................................... 39.288 39.953

39.288 39.953
Circulante ........................................................................................................ 10.879 39.953
Não circulante .................................................................................................. 28.409 -
O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é remunerado à taxa de 91,4% do CDI em 31 de dezembro de 
2020 (97,3% em 31 de dezembro de 2019) e reflete as condições de mercado nas datas dos balanços. 
Embora as aplicações possuam liquidez imediata, foram classificadas como aplicações financeiras - 
conta reserva por estarem vinculadas ao processo de liquidação das debêntures e do financiamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES da Companhia como garantia de 
recursos de pagamento de juros e principal.
9. Clientes: A composição está assim representada:

31/12/2020 31/12/2019
Pedágio eletrônico (a)...................................................................................... 11.842 11.673
Receitas acessórias (b) ................................................................................... 77 60
Outras contas a receber .................................................................................. 253 148
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD (c) .............. (59) -

12.113 11.881
(a) Representados por serviços prestados aos usuários relativos às tarifas de pedágio que serão 
repassadas às concessionárias e créditos a receber decorrentes de vale pedágio. (b) Representados, 
substancialmente, por exploração da faixa de domínio das rodovias, locação de painéis publicitários e 
outros serviços previstos nos contratos de concessão. (c) O valor das perdas estimadas de crédito de 
liquidação duvidosa é atualizado ao final de cada exercício para refletir as mudanças no risco de crédito 
desde o reconhecimento inicial do respectivo instrumento financeiro. O “aging list” das contas a receber 
está assim representado:

31/12/2020 31/12/2019
A vencer .......................................................................................................... 12.105 11.869
Vencidos:
Até 30 dias ....................................................................................................... 3 1
De 31 a 90 dias ............................................................................................... 2 2
De 90 a 120 dias ............................................................................................. 56 9
Acima de 120 dias ........................................................................................... 6 -

12.172 11.881
A movimentação das perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa é conforme segue:

31/12/2020 31/12/2019

Saldo no início do exercício ............................................................................. - -
Constituição de PECLD ................................................................................... 59 -
Saldo no fim do exercício ................................................................................ 59 -
10. Depósitos Judiciais: A natureza dos depósitos judiciais são:

31/12/2020 31/12/2019
Natureza
Cível ................................................................................................................ 123 85
Trabalhista ....................................................................................................... 508 621
Desapropriações ............................................................................................. 35 -

666 706
Os depósitos judiciais, que representam ativos restritos da Companhia, correspondem as quantias 
depositadas e mantidas em juízo até a solução dos litígios aos quais estão relacionadas. As principais 
causas que resultaram nos depósitos judiciais descritos acima, estão divulgadas na Nota Explicativa 
nº 20 Provisão para Perdas Cíveis, Trabalhistas e Tributárias.

31/12/2020 31/12/2019
Saldo no início do exercício ............................................................................. 706 810
Adições ............................................................................................................ 101 81
Baixas .............................................................................................................. (147) (192)
Atualização monetária ..................................................................................... 6 7
Saldo no fim do exercício ................................................................................ 666 706
11. Imobilizado: Política contábil: O imobilizado é demonstrado pelo custo histórico deduzido das 
respectivas depreciações e perdas por desvalorização, se aplicável. Um item de imobilizado é baixado 
quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo é registrado na demonstração do resultado no 
exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação 
são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva. A depreciação é 
calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. Nas 
tabelas abaixo são apresentadas as taxas anuais e as taxas médias de depreciação para cada grupo do 
ativo imobilizado.

Hardwares
Máquinas e 

equipamentos
Móveis e 

utensílios Veículos Instalações Total

Taxa anual de depreciação - % 20,0 10,0 10,0 25,0 10,0 -
Taxa média ponderada
 de depreciação - %.............. 15,0 9,7 10,0 27,0 - -

Custo
Saldos em 31/12/2019 ........... 85.682 5.314 786 8.752 1.947 102.481
Adições .................................. 8.343 674 84 41 - 9.142
Baixas .................................... - - (5) (6.833) - (6.838)
Transferências ....................... 968 115 - - (1.947) (864)
Saldos em 31/12/2020 ........... 94.993 6.103 865 1.960 - 103.921

Depreciação
Saldos em 31/12/2019 ........... (69.841) (1.583) (353) (6.897) (514) (79.188)
Adições .................................. (13.704) (560) (82) (525) - (14.871)
Baixas .................................... - - 3 5.594 - 5.597
Transferências ....................... (18) (6) - - 514 490
Saldos em 31/12/2020 ........... (83.563) (2.149) (432) (1.828) - (87.972)

Residual
Em 31/12/2020 ...................... 11.430 3.954 433 132 - 15.949
Em 31/12/2019 ...................... 15.841 3.731 433 1.855 1.433 23.293

Hardwares
Máquinas e 

equipamentos
Móveis e 

utensílios Veículos Instalações Total
Taxa anual de depreciação - % 20,0 10,0 10,0 25,0 - -
Taxa média ponderada
 de depreciação - %.............. 11,5 5,9 5,9 20,1 - -

Custo
Saldos em 31/12/2018 ........... 82.094 5.197 763 11.974 1.434 101.462
Adições .................................. 558 117 34 430 513 1.652
Baixas .................................... (29) - (11) (3.652) - (3.692)
Transferências ....................... 3.059 - - - - 3.059
Saldos em 31/12/2019 ........... 85.682 5.314 786 8.752 1.947 102.481

Depreciação
Saldos em 31/12/2018 ........... (52.895) (1.053) (279) (6.843) (352) (61.422)
Adições .................................. (16.960) (530) (78) (2.689) (162) (20.419)
Baixas .................................... 14 - 4 2.635 - 2.653
Transferências ....................... - - - - - -
Saldos em 31/12/2019 ........... (69.841) (1.583) (353) (6.897) (514) (79.188)

Residual
Em 31/12/2019 ...................... 15.841 3.731 433 1.855 1.433 23.293
Em 31/12/2018 ...................... 29.199 4.144 484 5.131 1.082 40.040
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não havia bens do ativo imobilizado vinculadas como garantia de 
qualquer natureza. A Administração da Companhia efetua análise periódica do prazo de vida útil-
econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado e não forma identificadas diferenças. Não foram 
identificadas e registradas perdas relacionadas à não recuperação de ativos tangíveis no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020.
12. Intangível: Política contábil: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo 
no momento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são 
apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Nas 
tabelas abaixo são apresentadas as taxas anuais e as taxas médias de amortização para cada grupo do 
ativo intangível.

Contratos de 
concessão (i)

Intangível em 
andamento (iii)

Softwares 
de terceiros

Direito de uso - 
CPC 06 (R2) Total

Taxa anual de
 amortização - % ............... - - 20,0 - -
Taxa média ponderada
 de amortização - % .......... (ii) - 26,2 - -

Custo
Saldos em 31/12/2019 ........ 1.147.388 141.367 2.057 - 1.290.812
Adições ............................... 13.429 144.195 1.456 - 159.080
Baixas ................................. - (8) - - (8)
Transferências .................... 136.191 (135.318) (9) - 864
Direito de Uso - CPC 06 (R2) - - - 5.110 5.110
Saldos em 31/12/2020 ........ 1.297.008 150.236 3.504 5.110 1.455.858

Amortização
Saldos em 31/12/2019 ........ (85.338) - (1.210) - (86.548)
Adições ............................... (35.682) - (643) (1.540) (37.865)
Transferências .................... (490) - - - (490)
Saldos em 31/12/2020 ........ (121.510) - (1.853) (1.540) (124.903)

Residual
Em 31/12/2020 ................... 1.175.498 150.236 1.651 3.570 1.330.955
Em 31/12/2019 ................... 1.062.050 141.367 847 - 1.204.264

Contratos de 
concessão (i)

Intangível em 
andamento (iii)

Softwares 
de terceiros Total

Taxa anual de amortização - % ...................... - - 20,0 -
Taxa média ponderada de amortização - % ... (ii) - 0,9 -

Custo
Saldos em 31/12/2018 .................................... 915.534 151.927 1.758 1.069.219
Adições ........................................................... 12.880 211.504 299 224.683
Baixas ............................................................. (31) - - (31)
Transferências ................................................ 219.005 (222.064) - (3.059)
Saldos em 31/12/2019 .................................... 1.147.388 141.367 2.057 1.290.812

Amortização
Saldos em 31/12/2018 .................................... (63.010) - (1.194) (64.204)
Adições ........................................................... (22.328) - (16) (22.344)
Saldos em 31/12/2019 .................................... (85.338) - (1.210) (86.548)

Residual
Em 31/12/2019 ............................................... 1.062.050 141.367 847 1.204.264
Em 31/12/2018 ............................................... 852.524 151.927 564 1.005.015
(i) Os itens referentes ao Contrato de Concessão compreendem basicamente a Infraestrutura Rodoviária. 
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