AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.
CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11
NIRE 33.3.0028528-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020
1.

Data, Hora e Local: Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020, às 17:30 horas, no Município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2,
Centro.

2.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto
Social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.

3.

Mesa:

Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega

4.

Ordem do Dia:

4.1 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as
quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;
4.3 Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao
Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n. 6.404/76;
4.4 Aprovar a celebração do Contrato de Seguro-Garantia nº 04666920201001077500131114, em 10 de
fevereiro de 2020, com a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., no valor de R$ 99.015.552.60, em
favor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, tendo como objeto a garantia de
indenização dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Companhia, referente, à garantia de
execução do contrato de concessão, relativo ao Edital de Concessão Nº 004/2007, da outorga para
exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos
serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e

exploração da Rodovia Federal BR-101/RJ, Lote 04, Trecho Div. RJ/ES - Ponte Presidente Costa e
Silva, com extensão total de 320,10 Km;
5.

Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da
Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia.
Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e
deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
5.2 Tendo em vista a não apuração de resultado positivo no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, conforme consta das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas
anteriormente aprovadas, a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei
nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionistas;
5.3 Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia
30 de abril de 2020, às 13:30 horas, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV
de Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro;
5.4 Aprovar a matéria constante do item 4.4 da Ordem do Dia, sendo ratificada a contratação ali descrita;
5.5 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130,
§1º, da Lei nº 6.404/76.
6.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme,
foi assinada por: Mesa: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;
Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Marco Antonio Giusti e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega.
Niterói, 20 de fevereiro de 2020.
“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária

