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ATIVO 2011 2010
Circulante 27.859 24.143
Disponível 15 87
  Caixa e bancos 15 87
Equivalentes de Caixa 4.678 1.650
  Investimentos equivalentes de caixa 4.678 1.650
Aplicações (Nota 4) 22.599 22.017
  Quotas de fundos de investimentos 22.599 22.017
Créditos das operações com seguros
 e resseguros 505 337
  Outros créditos operacionais 505 337
Títulos e créditos a receber 62 52
  Outros créditos 62 52
Ativo não circulante 322 388
Realizável a longo prazo 194 249

Títulos e créditos a receber 194 249
    Depósitos judiciais 190 245
    Depósitos compulsórios 4 4

Investimentos 128 139
    Participações societárias 128 139
Total do ativo 28.181 24.531

JAVA NORDESTE SEGUROS S.A.
CNPJ 06.068.410/0001-50

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua

PASSIVO 2011 2010
Circulante 21.391 18.724
 Contas a pagar 61 48

    Obrigações a pagar 6 1
    Impostos e encargos sociais a recolher 6 4
    Impostos e contribuições 44 43
    Outras contas a pagar 5 –

Provisões técnicas - seguros (Nota 6) 21.330 18.676
Ramos elementares e vida em grupo 21.330 18.676

    Provisão de sinistros a liquidar 14.280 17.510
    Provisão de sinistros ocorridos mas
     não avisados 6.992 1.123
    Outras provisões 58 43
Patrimônio líquido (Nota 7) 6.790 5.807
  Capital social 2.700 2.400
  Aumento de capital (em aprovação) 200 300
  Reserva legal 215 176
  Reservas de lucros 3.675 2.931
Total do passivo e patrimônio líquido 28.181 24.531

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em milhares de reais)

Aumento
Capital de capital Reservas Lucros

social em aprovação Legal Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009 1.800 600 146 2.368 – 4.914
  Aprovação de aumento de capital (Nota 7.a) 600 (600) – – – –
  Aumento de capital em aprovação (AGE 26/10/2010) – 300 – – – 300
  Lucro líquido do exercício – – – – 593 593
  Proposta para distribuição do resultado
    Constituição da reserva legal – – 30 – (30) –
    Reserva de lucros – – – 563 (563) –
Saldos em 31 de dezembro de 2010 2.400 300 176 2.931 – 5.807
Saldos em 31 de dezembro de 2010 2.400 300 176 2.931 – 5.807
  Aprovação de aumento de capital (Nota 7.a) 300 (300) – – – –
  Aumento de capital em aprovação (AGE 08/09/2011) (Nota 7.a) – 200 – – – 200
  Lucro líquido do exercício – – – – 783 783
  Proposta para distribuição do resultado
    Constituição da reserva legal – – 39 – (39) –
    Reserva de lucros – – – 744 (744) –
Saldos em 31 de dezembro de 2011 2.700 200 215 3.675 – 6.790

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da Java Nordeste
Seguros S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011,
elaboradas na forma das disposições legais e estatutárias, associadas às
normas expedidas pelo CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados
e SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos Auditores
Independentes.
Durante o exercício, a sociedade concentrou a totalidade de suas
operações na participação do sistema DPVAT – Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres – operação regida pela
Resolução CNSP nº. 56, de 03 de setembro de 2001, e que é efetivada
através de sua participação na Seguradora Líder S.A.,
CNPJ – 09.248.608/0001-04, da qual é titular nesta data de 127.911
ações ordinárias nominativas. Sua participação ao final do exercício
equivalia a 0,72734% do total do ativo líquido da operação. O resultado
do exercício foi positivo no valor de R$ 783.103,85 (Setecentos e
oitenta e três mil cento e três reais e oitenta e cinco centavos).
Quanto à destinação do lucro líquido apurado, a Diretoria propõe: a)
Destinação de 5% do resultado do exercício, no valor de R$ 39.155,19
(Trinta e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos),
para constituição de reserva legal; Retenção de 95% do resultado líquido
do exercício, no valor de R$ 743.948,66 (Setecentos e quarenta e três
mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos),
destinado a Retenção de Lucros.
Em atendimento ao art. 2º da Portaria SUSEP nº 1102, de 10 de junho
de 2010, em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 5 de abril
de 2011, a Assembleia de Acionistas deliberou a alteração do art. 1º do

Estatuto Social, para adequar a redação do Objeto Social aos termos do
Novo Código Civil.
Através da Portaria 1228, de 14 de junho de 2011, a SUSEP homologou
o aumento de capital social em R$ 300.000,00, deliberado na AGE de 26
de outubro de 2010, elevando-o de R$ 2.400.000,00 para
R$ 2.700.000,00, integralmente subscrito e integralizado.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada 08 de setembro de 2011
foi aprovado novo aumento de capital social emitindo-se 200.000
(duzentas mil) ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1,00 (hum
real) cada uma, integralmente subscritas e integralizadas, sendo o preço
de emissão igual ao valor nominal, correspondente a um aumento de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), elevando-se assim o capital social
para R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).
Atendendo ainda ao disposto na Circular SUSEP 244, de 15 de janeiro de
2004, declaramos que inexiste contrato de usufruto de ações ou acordo
de acionistas ou diretores para o exercício do direito de voto referente
à sociedade Java Nordeste Seguros S.A.
Atendendo à circular SUSEP 334, de 2 de janeiro de 2007, declaramos
que a empresa possui capacidade financeira compatível com as suas
operações, conforme detalhado no item 4a constante das notas
explicativas.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos agradecimentos aos
acionistas pela confiança e apoio constantes e aos nossos colaboradores
pela dedicação, empenho e lealdade.

Fortaleza/CE, 14 de fevereiro de 2012
A DIRETORIA
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares reais, exceto lucro líquido por ação,
 expresso em reais)

2011 2010
Prêmios emitidos líquidos (Nota 10) 24.272 22.689
Variação das provisões técnicas (27) 124
Prêmios ganhos 24.245 22.813
Sinistros ocorridos (Nota 10) (21.099) (19.856)
Despesas de comercialização (Nota 10) (353) (325)
Outras receitas e despesas operacionais
  (Nota 10) 153 113
Despesas administrativas (Nota 10) (1.910) (1.768)
Despesas com tributos (Nota 10) (447) (457)
Resultado financeiro (Nota 10) 674 437
Resultado antes do imposto de renda e
  participações 1.263 957
Imposto de renda (Nota 8) (291) (219)
Contribuição social (Nota 8) (189) (145)
(=) Lucro líquido do exercício 783 593
Quantidade de ações 2.900.000 2.700.000
Lucro líquido por ação (lotes de mil ações) 0,27 0,22

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de reais)
2011 2010

Atividades operacionais
 Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições
  de previdência, taxas de gestão e outras 12.133 11.203
 Outros recebimentos operacionais
  (ressarcimentos e outros) 1.280 1.179
 Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e
  comissões (5.217) (3.969)
 Pagamentos de despesas e obrigações (1.723) (1.629)
 Pagamentos de indenizações e despesas em
  processos judiciais (4.757) (4.825)
 Outros pagamentos operacionais (749) (697)
 Recebimento de juros e dividendos 3  (152)
 Constituição de depósitos judiciais (63) –
 Resgates de depósitos judiciais 78 53
Caixa gerado pelas operações 985 1.163
Atividades de Investimentos 11 –
Investimentos financeiros
 Aplicações – (2.186)
 Vendas e resgates 1.718 1.086
 Rendimentos recebidos 42 32
Caixa líquido consumido nas atividades
 operacionais 2.756 95
Atividades de financiamento
 Aumento de capital 200 300
Caixa líquido gerado pelas atividades de
 financiamento 200 300
Aumento (Redução) líquido no caixa e
 equivalentes de caixa 2.956 395
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.737 1.342
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.693 1.737
Aumento nas aplicações financeiras -
 recursos livres 1.086 801

CONCILIAÇÃO ENTRE LUCRO LÍQUIDO E CAIXA
LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Descrição
Lucro líquido do exercício 783 593
Variações nos ativos e passivos
 Variação das aplicações (582) (11.746)
 Variação dos créditos das operações de seguros,
  resseguros (168) (205)
 Variação de títulos e créditos a receber 55 (82)
 Variação de contas a pagar 13 30
 Variação das provisões técnicas 2.654 11.510
 Outros 1 (5)
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 atividades operacionais 2.756 95

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A Java Nordeste Seguros S.A. ("Companhia" ou "Seguradora") é uma
sociedade anônima fechada, com sede no Brasil e matriz situada na
Avenida Santos Dumont, 3131 sala 1420 Aldeota Fortaleza - CE,
autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar
em seguros de danos.
Nos exercícios de 2011 e 2010 a Seguradora operou, exclusivamente,
com cosseguro da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Companhia foram aprovadas pela
Administração em 14 de fevereiro de 2012.
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com
as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP) vigentes em 2011, e estão sendo
apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas,
instituído pela Circular SUSEP n° 424 de 29 de abril de 2011.
Esta Circular prevê que as sociedades e entidades supervisionadas pela
SUSEP deverão, a partir de 1º de janeiro de 2011, elaborar as
demonstrações financeiras individuais de acordo com os pronunciamentos
emitidos pelo International Accounting Standards Board - IASB, na
forma homologada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
A Companhia não possui outros resultados abrangentes. Dessa forma, a
respectiva Demonstração dos Resultados Abrangentes não está sendo
apresentada.
a) Continuidade
A Administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar
operando normalmente e está convencida de que a Seguradora possui
recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente,
a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de
continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram
preparadas com base nesse princípio.
b) Base para mensuração
Os valores contidos nas demonstrações financeiras são expressos em
Reais (R$), arredondados em milhares (R$000), exceto quando indicado
de outra forma, e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos no
balanço patrimonial:
• Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado;
• Provisões técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da
SUSEP.
c) Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional da Companhia é o Real (R$). Essa é a moeda do
principal ambiente econômico em que a Companhia opera.
d) Adoção inicial dos CPCs
Em todos os períodos anteriores, incluindo o ano fiscal em 31 de dezembro
de 2010, a Seguradora preparou suas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As presentes
demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de
2011 são as primeiras preparadas de acordo com o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPCs conforme previsto pela Circular
SUSEP n° 424 de 29 de abril de 2011.
Desta forma, a Seguradora preparou suas demonstrações financeiras
cumprindo as normas previstas nos CPCs para os períodos iniciados

em, ou após, 1º de janeiro de 2011, como descrito em suas políticas
contábeis. Para as presentes demonstrações financeiras, o saldo de
abertura considerado foi o de 1º de janeiro de 2010, data de transição
para os CPCs.
O CPC 37 - Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade
permite algumas isenções e prevê algumas exceções na aplicação dos
requerimentos das normas internacionais em áreas específicas onde o
custo de geração de informações pudesse exceder os benefícios aos
usuários das demonstrações financeiras iniciais.
A Seguradora não apresentou qualquer impacto em suas demonstrações
financeiras decorrentes da adoção inicial dos CPCs, razão pela qual não
está sendo apresentado o balanço patrimonial na data de transição em
1º de janeiro de 2010.
3. Resumo das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Seguradora são as seguintes:
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das
demonstrações financeiras da Seguradora estão demonstradas a seguir.
a) Disponível
Inclui o numerário disponível em caixa, saldos positivos em conta
movimento, investimentos financeiros de curto prazo, sem vencimento
ou com vencimentos originais inferiores a 3 (três) meses a contar da
data de contratação ou aquisição, com risco insignificante de alteração
de seu valor de mercado, e que não afetem a vinculação como ativos
garantidores.
b) Ativos financeiros
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros
foram adquiridos. A Administração determina a classificação dos ativos
financeiros na data inicial de aquisição dos ativos e reavalia a sua
classificação a cada data de balanço.
A Seguradora classifica seus ativos financeiros conforme as categorias
segundo o CPC 38:
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i) Mensurados ao valor justo por meio de resultado;
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos
financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de negociação
no curto prazo, sendo reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Esses
ativos são mensurados ao custo atualizado, acrescido dos rendimentos
auferidos, e avaliados subsequentemente ao valor justo, com variações
no valor justo reconhecidas imediatamente no resultado do período. Os
custos de transação incorridos na aquisição dos ativos financeiros
classificados nesta categoria são reconhecidos imediatamente no
resultado do período conforme incorridos. Os títulos nessa categoria
são classificados no ativo circulante independentemente da data de
vencimento do título.
ii) Recebíveis
Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos
fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento
superior a 12 (doze) meses após a data-base do balanço (estes são
classificados como ativos não circulantes). Os recebíveis originados de
contratos de seguros, tais como saldo de prêmios a receber de segurados,
são classificados pela Seguradora nesta categoria e são mensurados
inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, valorizados pelo
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros deduzidos
da Provisão para Risco de Prêmio "PRP" (impairment). Na prática são
normalmente reconhecidas ao valor faturado através da emissão da
apólice, ajustado pela provisão para impairment, se necessário.
c) Apuração do resultado
O resultado do exercício é oriundo, substancialmente, dos consórcios do
Seguro de DPVAT cujos valores de receitas e despesas são contabilizados
com base em demonstrativos mensais recebidos da Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. ("Seguradora Líder").
d) Estimativas contábeis
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração,
considerando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem as
provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou
recuperação, as provisões técnicas, as provisões para contingências, os
impostos diferidos, as receitas de prêmios com conhecimento do risco
após o decurso do período de cobertura, entre outros. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A Administração revisa as estimativas e premissas
periodicamente.
e) Investimentos
Os investimentos são avaliados pelo método de custo.
f) Redução ao valor recuperável dos ativos
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. Quando tais evidências
são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável,
é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável. Nenhuma provisão foi considerada
necessária em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010
g) Provisões técnicas
A provisão de sinistros a liquidar para o ramo DPVAT é constituída
mensalmente com base nos valores informados, exclusivamente, pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.
A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados é constituída de
acordo com métodos atuariais, definidos em nota técnica atuarial, e
inclui provisão para operações de seguros DPVAT que é constituída
com base nas informações fornecidas pelo Convênio DPVAT, informado
pela Seguradora Líder sobre a provisão constituída para o ramo DPVAT
são contabilizados encargos financeiros, os quais são registrados a débito
da conta de "despesas financeiras".
Outras provisões referem-se às despesas administrativas constituída,
basicamente, pelo Consórcio DPVAT, administrada pela Seguradora
Líder e contabilizada com base nos extratos enviados por aquela
Seguradora.
De acordo com a Circular SUSEP 424/11, o teste de adequação de
passivos não se aplica para os seguros do ramo DPVAT.
h) Contribuição social e imposto de renda
Sobre o lucro do exercício, ajustado nos termos previstos na legislação
fiscal, incidem o imposto de renda à alíquota de 15% acrescida de
adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável anual excedente a
R$ 240 e a contribuição social à alíquota de 15% do período.
i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos
contingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios
definidos na Circular SUSEP 424/11.
Contingências ativas - Não são reconhecidas nas demonstrações
financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a
garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais recursos.
Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações

financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da
administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação
judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a
liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As contingências passivas
classificadas como perda possível e remota são apenas divulgadas em
notas explicativas.
Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a
demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade ou a
inconstitucionalidade de alguns tributos (ou impostos e contribuições).
O montante discutido é quantificado e registrado contabilmente.
j) Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão
apresentados de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03.
4. Equivalentes de caixa e aplicações em títulos e valores
mobiliários

Dezembro 2011   Dezembro 2010
S e m Valor Valor

venci- Valor  de Valor de
 mento contábil mercado contábil mercado

Fundos especialmente
 constituídos:
Quotas de fundos de
 investimentos de
  renda fixa 4.678 4.678 4.678 1.650 1.650
Equivalentes de caixa 4.678 4.678 4.678 1.650 1.650
Títulos para negociação
 Quotas de fundos de
  investimentos de
  renda fixa - DPVAT 21.337 21.337 21.337 18.813 18.813
Fundos especialmente
 constituídos
 Quotas de fundos de
 investimentos
  multimercado 1.175 1.175 1.175 3.085 3.085
 Quotas de fundos de
 investimentos de
  renda variável 87 87 87 119 119
Total de aplicações 22.599 22.599 22.599 22.017 22.017
Total geral 27.277 27.277 27.277 23.667 23.667
O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado
com base nos valores divulgados pelos Administradores dos fundos nos
quais a Seguradora aplica seus recursos. As quotas de fundos de
investimentos de renda fixa - DPVAT foram integralmente oferecidas
em garantia das provisões técnicas (vide Nota 5).
5. Garantia das provisões técnicas
O Banco Central do Brasil - BACEN através da Resolução nº 3.308 de
31 de março de 2006 Resolução 3.542 de 28 de fevereiro de 2008 e a
SUSEP através da Resolução CNSP nº 226 de 06 de dezembro de 2010
regulamentaram as normas para a aplicação dos recursos garantidores
das provisões técnicas por parte das sociedades seguradoras. A Seguradora
apresenta as seguintes coberturas:

Dezembro Dezembro
2011  2010

Provisões técnicas - seguros 21.330 18.676
Provisões técnicas para cobertura 21.330 18.676
Composição dos ativos vinculados à
 vinculados à cobertura das provisões técnicas
Quotas de fundos de investimentos de renda
 fixa - DPVAT 21.337 18.813
Suficiência 7 137
A custódia destes títulos e valores mobiliários é exercida pela CETIP,
pela CBLC ou por instituições financeiras credenciadas.
6. Provisões técnicas de seguros
Demonstração da composição das provisões técnicas por ramo:

Dezembro Dezembro
2011  2010

DPVAT
Sinistros a liquidar 14.280 17.510
Sinistros ocorridos e não avisados 6.992 1.123
Outras provisões 58 43

21.330 18.676
7. Patrimônio líquido
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o capital social, subscrito e
integralizado da Seguradora, é composto de 2.700.000 ações ordinárias
nominativas , no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, composto
como segue:

Participação
Sinaf Participações S.A. 99,00%
Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão 1,00%

100,00%
Em 18 de maio e 10 de junho de 2010, através das portarias 1.094 e
1.102, respectivamente , a SUSEP aprovou o aumento de capital social
da Seguradora no montante  de R$ 600 , elevando-o de R$ 1.800 para
R$ 2.400.
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Em 14 de junho de 2011, através da portaria 1.228, a SUSEP aprovou
o aumento de capital da Seguradora no montante de R$ 300, elevando-
o de R$ 2.400 para R$ 2.700.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 8 de setembro de
2011 foi deliberado o aumento do capital social da Companhia, mediante
subscrição em espécie, com emissão de novas ações, no montante de R$
200 com a emissão de 200.000 novas ações, elevando-se o capital
social de R$ 2.700 aumentou para R$ 2.900, e o número de ações de
2.700.000 para 2.900.000 ações, todas nominativas e sem valor
nominal.
b) Dividendos
Os acionistas têm direito a um dividendo mínimo de 25% do lucro
líquido do exercício ajustado a forma da Lei das Sociedades por Ações.
Assim como em 31 de dezembro de 2011 não foram propostos
dividendos por inexistir intenção de distribuição, conforme confirmado
pelos acionistas. Essa proposta deverá ser ratificada pela Assembléia
Geral Ordinária.
c) Reservas
As reservas de lucros são compostas pela reserva legal constituída por
valor correspondente a 5% do lucro do exercício e o restante é destinado
para reserva de lucros.
O montante da reserva de lucros que ultrapassou o valor do capital
social terá sua destinação deliberada pela Assembléia Geral durante o
exercício de 2012, conforme artigo 199 da Lei 6.404/76 alterado pela
Lei 11.638/07.

d) Detalhamento do Patrimônio Líquido Ajustado - PLA e
margem de solvência

Dezembro Dezembro
Descrição  2011 2010
Patrimônio líquido e patrimônio líquido
 ajustado - PLA 6.663 5.807
Patrimônio mínimo necessário - por prêmio 4.854 4.538
Patrimônio mínimo necessário - por sinistro 6.459 5.584
Margem de solvência 6.459 5.584
8. Imposto de renda e contribuição social
A conciliação do imposto de renda e a contribuição social calculados de
acordo com as alíquotas nominais e as alíquotas efetivas é como segue
em 31 de dezembro de 2011:

2011 2010
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes dos impostos 1.263 1.263 957 957
Alíquota nominal 25% 15% 25% 15%
Impostos à alíquota nominal (316) (189) (239) (144)
Diferenças permanentes 25 – 20 (1)
Impostos à alíquota efetiva (291) (189) (219) (145)
A Companhia não possui prejuízos fiscais, base negativa de contribuição
social ou diferenças temporárias sobre os quais deveria constituir
impostos diferidos.
9. Principais ramos de atuação
A Seguradora opera exclusivamente com o Convênio DPVAT, sendo
seus indicadores de desempenho apresentados como segue em 31 de
dezembro de 2011:

2011 2010
Prêmios Índice de Índice de Prêmios Índice de Índice de

Ramo ganhos  sinistralidade  comissionamento ganhos sinistralidade  comissionamento
DPVAT 24.245 87% 1% 22.813 87% 1%

10. Detalhamento das contas da demonstração de resultados
Dezembro Dezembro

2011  2010
Prêmios emitidos líquidos 24.272 22.689
Prêmios consórcios DPVAT 24.272 22.689
Sinistros ocorridos
Indenizações Consórcios e fundos - DPVAT (16.589) (17.973)
Variação da provisão de sinistros ocorridos
 não avisados -DPVAT (4.510) (1.883)

(21.099) (19.856)
Despesas de comercialização (353) (325)
Comissões - DPVAT (353) (325)
Despesas administrativas
Pessoal próprio (119) (116)
Serviços de terceiros (63) (55)
Localização e funcionamento (70) (45)
Publicações (33) (55)
Despesas com convênio - DPVAT (1.622) (1.493)
Outras (3) (4)

(1.910) (1.768)
Despesas com tributos
Cofins (273) (290)
Pis (44) (47)
Outros (130) (120)

(447) (457)
Outras receitas operacionais
Receitas com operações de seguros- DPVAT 1.565 1.517

1.565 1.517
Outras despesas operacionais
Despesas com operações de seguros - DPVAT (1.412) (1.404)

(1.412) (1.404)
Resultado financeiro
Receitas financeiras renda fixa 3.010 2.192
 Operações de seguros - DPVAT (2.336) (1.755)

674 437
11. Remuneração da Administração
A Seguradora remunerou seus Administradores, os quais são representados
pelos Diretores Estatutários, por meio de pró- labore no montante de
R$ 97 em 2011 (R$ 95 em 2010).
12. Transações com partes relacionadas
A Seguradora não efetuou nenhuma transação com partes relacionadas
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010.
13. Gestão de risco de seguro e risco financeiro
a) Gestão de risco de seguro
O principal risco para a Seguradora nos contratos de seguro é o de que
sinistros e pagamentos efetivos de benefícios a sua época não
correspondam às expectativas. Isso é influenciado pela frequência dos
sinistros, gravidade dos sinistros, benefícios efetivamente pagos e
históricos de sinistros de longo prazo.  Desta forma, o objetivo da
Companhia é o de assegurar a disponibilidade de reservas suficientes
para cobrir esses passivos.
Como a Companhia opera exclusivamente com o consórcio DPVAT, a

Administração não possui gerência sobre a subscrição de riscos e
administração de sinistros, que é executada pela Seguradora Líder. Dessa
forma não estão sendo apresentadas as análises de sensibilidade uma vez
que a Seguradora não possui condições de prever cenários realistas para
tais divulgações.
b) Gestão de riscos financeiros
Através da Política de Investimentos, são definidos os parâmetros e
diretrizes para a alocação de recursos financeiros em títulos e valores
mobiliários, bem como o monitoramento dos riscos inerentes à carteira
de investimentos.
Por recursos financeiros, entende-se todo recurso monetário em moeda
nacional ou aplicação em instituição financeira.
Por Títulos e Valores Mobiliários, entende-se toda forma de aplicação
de recurso financeiro legalmente instituído. Os parâmetros básicos
contemplam as análises dos cenários macroeconômicos de curto, médio
e longo prazo, sendo observadas as expectativas de evolução das Taxas
de Juros, Inflação, Câmbio e Crescimento da Economia.
A Gestão de Riscos de Investimentos Financeiros é realizada através das
análises e monitoramento dos Riscos estabelecidos em Políticas.
Risco de crédito
Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não
cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas
obrigações financeiras nos termos pactuados.
As análises de Risco de Créditos são baseadas no Rating determinado
por agências classificadoras de riscos internacionais. Os critérios para
alocação de recursos em Risco de Crédito estabelece o rating mínimo
BBB na escala nacional para FICTH e Standard & Poor’s ou Baa na
escala nacional para Moody’s indicando baixo risco de crédito.
Composição da Carteira por Classe (exclui DPVAT)
   de acordo com classificação de rating Moody’s Aaa
Caixa e bancos 15
Ativos financeiros
 Quotas de fundos de investimentos 5.940
Total 5.955
Risco de mercado
Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável
do valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer outro instrumento
utilizado pelo mercado financeiro.
O controle do Risco de Mercado é baseado no modelo VAR (Value at
Risk), que demonstra a maior perda esperada de um ativo ou carteira,
para um determinado horizonte de tempo e dada uma probabilidade de
ocorrência e metodologia aplicada ao fundo de investimento.
Risco de liquidez
Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz de responder
aos seus compromissos de pagamentos em curto prazo.
O gerenciamento de risco de liquidez deve prever um adequado sistema
de controle e procedimentos para prevenir a falta de recursos para o
cumprimento das obrigações financeiras.
É mantida uma reserva com o objetivo de atender as necessidades de
caixa de curto prazo, como forma de mitigar o risco de liquidez. Esta
reserva visa garantir o pagamento das despesas operacionais, no caso da
ocorrência de eventos que comprometam o fluxo de caixa.
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DIRETORIA
Diretora Presidente

Ione de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretor Administrativo Financeiro

Pedro Cláudio de Medeiros Bocayuva Bulcão
Diretora Técnica

Celina Maria Lins

Atuário - Severino Garcia Ramos - MIBA nº 357                  Contador - Josias da Silva - CRC/RJ nº 059.976/O-9
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs.
Diretores, Conselheiros e Acionistas da
Java Nordeste Seguros S.A.
Fortaleza - CE
Examinamos as demonstrações financeiras da Java Nordeste Seguros
S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
financeiras - A Administração da Companhia é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes - Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações
apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação

dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Opinião - Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Java Nordeste
Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Rio de janeiro, 14 de fevereiro de 2012
ERNST & YOUNG TERCO

Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP 015.199/O-6 - F - RJ

Eduardo Wellichen
Contador CRC - 1SP 184.050/O-6 - S - RJ

Roberto Martorelli
Contador CRC - 1RJ 106.103/O-0

***  ***  ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS
AVENÇAS Nº 001/2012. CONTRATANTE: Município de Itapipoca,
localizado à Av. Monsenhor Tabosa, nº 3027 - Ginásio Coberto, Julho,
Itapipoca, CE, CNPJ nº 07.623.077/0001-67, representada pelo Exmo.
Sr. Prefeito João Ribeiro Barroso, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
119.655.413-72 e portador do RG sob o nº 2007002125330, expedida
pela SSP/CE. CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A., sociedade de
economia mista, com sede na Capital Federal, Setor Bancário Sul, Quadra
I, Bloco “C”, Edifício Sede III, 24º andar, inscrito no C.N.P.J./MF sob o
nº 00.000.000/0001-91, neste ato representado pelo Sr. Oliveira Carneiro
da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 102.611.253-20 e portador
do RG n.º 20070560913, expedida pela SSP/CE. OBJETO: Retificação
da Cláusula Nona, a qual passará a ter a seguinte redação: “Cláusula
Nona - DA REMUNERAÇÂO. Em razão dos termos ajustados no pre-
sente CONTRATO, o BANCO pagará ao MUNICÍPIO a importância
total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em moeda corrente
nacional, mediante crédito na conta corrente do MUNICÍPIO, sendo
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada período de 12 (doze)
meses de vigência deste contrato, condicionado à: a) publicação do ex-
trato deste instrumento, de acordo com o previsto na Cláusula Décima
Sexta; b) publicação dos Termos de Adesão por todas as entidades da
administração pública indireta, conforme previsto no Parágrafo Segundo
da Cláusula Primeira; c) início efetivo da prestação dos serviços previstos
na alínea “a”, do inciso I, da Cláusula Primeira. PARÁGRAFO PRI-
MEIRO - o valor ajustado no caput será creditado pelo BANCO ao
MUNICÍPIO, a título de adiantamento e de comum acordo entre as
partes, da seguinte forma: I - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente
a saldo remanescente do apoio vigente (já desembolsado); II - R$
3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) em até 5 (cinco) dias
úteis após a assinatura e cumprimento das condições estipuladas nas
alíneas “a)”, “b)” e “c)” do caput desta Cláusula Nona. PARÁGRAFO
SEGUNDO - em qualquer hipótese, o pagamento referido constitui-se
mero adiantamento do preço ora ajustado, pelo BANCO ao MUNICÍ-
PIO, devendo o MUNICÍPIO restituí-lo ao BANCO proporcional-
mente ao tempo que faltar para o término do presente CONTRATO,
na hipótese de rescisão contratual, sem prejuízo do disposto na Cláusula
Décima Terceira.” Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato original que não foram expressamente modificadas
por este Termo de Aditivo. DATA DO TERMO DE ADITIVO: Itapi-
poca, 16 de Fevereiro de 2012. CONTRATANTE: João Ribeiro Barroso
- Prefeito Municipal. CONTRATADO: Oliveira Carneiro da Silva -
Superintendente Estadual - BANCO DO BRASIL S/A.

***  ***  ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
- DECRETO Nº017, de 23 de fevereiro de 2012. Declara de
Utilidade Pública para fins de desapropriação, o imóvel que
indica. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITINGA, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 80, inciso VIII da Lei Orgânica do
Município c/c o Art. 2° e alínea “i” do art. 5° do Decreto-Lei n° 3.365
de 21 de junho de 1941, e, CONSIDERANDO, a prescrição normativa
descrita na alínea “i” do art. 5° do Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho
de 1941, que consideram de utilidade pública a abertura, conservação e
melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de
urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua
melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou
ampliação de distritos industriais; DECRETA: Art. 1° - Fica declarado
de utilidade pública, para fins de desapropriação, um imóvel pertencente
ao Sr. Antônio Sales Magalhães, perfazendo uma área total de
80.154,23m²(8.01ha) com os seguintes limites e confrontações: AO
NORTE (frente), por onde mede 629,05m, com a Avenida “B”; AO
SUL (fundos), por onde mede 646,91m, limitando-se com os seguintes
confinantes (sentido nascente poente): terras do Sr. Valdeano Ferreira
de Oliveira e do Sr. Francisco Arcelino de Oliveira Neto e finalizando
com terras do Sr. Antônio Evardo Torres; AO LESTE, (lado direito),
por onde mede 130,32m, limitando-se com a Avenida Geraldo Batista;
AO OESTE (lado esquerdo), por onde mede 121,95m, com terras do
Sr. Antônio Sales Magalhães, fechando a poligonal. Art. 2° - O terreno
acima referido tem por finalidade a implantação de Indústrias. Art. 3º -
Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a promover, por via
amigável ou judicial, mediante prévia avaliação, todos os atos necessários
à efetivação da desapropriação prevista neste Decreto. Art. 4º - Os
recursos financeiros para execução da presente desapropriação serão
provenientes de recursos próprios do município. Art. 5° - Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/
CE, em 23 de fevereiro de 2012. ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA -
Prefeito Municipal.

***  ***  ***
ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.
A Prefeitura Municipal de Redenção torna publico o resultado da tomada
de preços tombada com o Nº 2012.01.16.01 – Secretaria de Saúde,
ocorrida no dia 01 de Fevereiro de 2012 as 09:30 horas, na sala da
comissão de licitação da Prefeitura, Objeto: Programa de Requalificação
de unidades básicas de saúde, localizadas na Sede, Antonio Diogo, Barra
Nova e Gurguri nesse Município. Vencedora: Construtora Potiguar Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o Nº 11.324.661/0001-99 - Valor Global de R$ -
220.560,36 (duzentos e vinte mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e
seis centavos), conforme a proposta apresentada pela vencedora e parte
integrante do Processo. Redenção, 01 de Fevereiro de 2012.


