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MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. 

CNPJ/MF Nº 19.296.342/0001-29 

 

 

PROPOSTA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA MGI À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  DE 

ACIONISTAS A SE REALIZAR EM 30 DE ABRIL DE 2019. 

 

 

Senhores Acionistas, 

 

Apresentamos a V.Sas. as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da MGI – 

Minas Gerais Participações S.A. a se realizar no dia 30 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, 

na Rodovia Papa João Paulo II nº 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo 

Neves, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901. 

 

 

Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária: 

 

(i) Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Contábeis da 

Companhia relativos ao exercício de 2018;  

(ii) Destinação do resultado do exercício de 2018 e a distribuição de dividendos; 

(iii) Provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios 

do exercício de 2019; 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA 

COMPANHIA RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018 

 

Destacamos abaixo as principais ações desenvolvidas pela Companhia no exercício de 2018. 

 

Desempenho Operacional 

 

Gestão de Ativos 

Em sua atuação na recuperação de créditos em liquidação, da carteira da MGI, cedidos pelos antigos bancos 

estaduais BEMGE e CREDIREAL, a Companhia arrecadou, no exercício de 2018, R$3.053 mil, inferior em 14% 

ao mesmo período de 2017, quando a arrecadação totalizou R$3.542 mil. 

 

A alienação de bens imóveis adjudicados pela MGI, vinculados a esses créditos, gerou uma receita de R$675 mil 

no período em referência, não tendo gerado receita no exercício anterior. 

 

No âmbito dos contratos celebrados com a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF), a MGI 

repassou à SEF, no exercício de 2018, o montante de R$9.791 mil provenientes da recuperação de créditos em 

liquidação e alienação de bens imóveis. Esse valor foi inferior em 9% do apurado exercício de 2017, quando 

totalizou R$10.801 mil.  

Além dos contratos celebrados com a SEF, a MGI possui contrato com a Advocacia Geral do Estado (“AGE”) 

para prestação de serviços de suporte administrativo. Os contratos com ambos os clientes geraram uma receita 

total de R$2.021 mil no exercício em referência. Esse valor superou em 22% o apurado no exercício anterior, 

quando totalizou R$1.656 mil. 
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Direitos de Crédito Autônomos 

De acordo com a posição de 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui um saldo de Direitos de Crédito 

Autônomos a receber de R$1.819.750 mil (R$1.753.461 mil em 31 de dezembro de 2017). 

 

A Companhia possui, ainda, considerando o marco de 31 de dezembro de 2018, um saldo de R$44.536 mil a 

receber do Estado de Minas Gerais relativo às parcelas de direitos creditórios devidas à MGI pagas pelos 

contribuintes diretamente ao Estado. 

 

Debêntures 

Com base na posição de 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui obrigações decorrentes da segunda e 

quinta emissões de debêntures. 

 

Durante o exercício de 2018, a Companhia pagou R$84.241 mil a título de juros sobre as debêntures emitidas. 

 

Participações Acionárias 

A Companhia tem participação acionária na Cemig, Copasa, BDMG, Codemge e empresas do grupo Gerdau.  

Os investimentos em participação acionária proporcionaram receitas de R$54.360 mil no exercício, provenientes 

de juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos pelas companhias investidas. Essas receitas superaram 

em 135% as auferidas em igual período do ano anterior, quando somaram R$23.102 mil.  

Os proventos oriundos da participação na Cemig representam cerca de 98% dessas receitas. 

 

Convênios 

Durante o exercício em referência, a Companhia deu continuidade ao programa de investimentos em ações 

destinadas à promoção do desenvolvimento da infraestrutura estadual por meio de convênios com entidades 

públicas municipais, autarquias e fundações com interveniência e apoio técnico de Secretarias de Estado 

responsáveis pelas políticas públicas setoriais. 

A MGI repassou aos convenentes, neste exercício, o montante de R$2.096 mil referente a parcelas de convênios 

celebrados em exercícios anteriores. Considerando as devoluções recebidas a título de prestações de contas de 

convênios já encerrados, que totalizaram R$3.136 mil no período, a variação líquida foi negativa em R$1.040 

mil, de modo que o montante acumulado líquido de pagamentos passou de R$1.174.056 mil em 31 de dezembro 

de 2017 para R$1.173.016 mil em 31 de dezembro de 2018. 

 

Subsidiária Integral 
 

A EMIP – Empresa Mineira de Parcerias S.A., subsidiária integral da MGI, atua como mandatária do Estado de 

Minas Gerais em contratos de concessões e parcerias público privadas. Para tanto, assume obrigações 

relacionadas às contraprestações pecuniárias ou de qualquer outra natureza, no âmbito dos referidos contratos. 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram pagos como contraprestações aos Parceiros Privados, 

referentes às competências de 2017, em nome do Estado de Minas Gerais, o montante de R$28.176 mil. No 

mesmo período do ano anterior, foram pagos R$85.214 mil. 
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A EMIP atua, ainda, na comercialização de bens imóveis próprios não de uso. No exercício em referência, houve 

receita líquida com a venda de 13 imóveis no valor de R$2.128 mil. No exercício anterior, foi auferida receita 

líquida de R$551 mil com a venda de 18 imóveis.  

A crise econômica vivenciada pelo país e a baixa liquidez de muitos imóveis componentes da carteira da EMIP 

impactaram nesse resultado. 

 

Desempenho Econômico-Financeiro 

 

Receita Operacional Líquida 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou Receita Operacional Líquida de 

R$180.889 mil, 8% inferior ao mesmo período de 2017, quando alcançou R$196.025 mil. 

 

Custo Operacional 

O custo operacional totalizou R$200.118 mil no exercício, inferior em 24% ao exercício anterior, quando atingiu 

R$263.280 mil. 

O custo mais expressivo é composto pelos juros sobre as debêntures, que totalizaram R$116.011 mil no 

exercício, representando 58% do custo total. Este custo apresentou diminuição de 31% em relação ano anterior, 

em virtude da liquidação da 3ª emissão, em agosto de 2017, e da redução da taxa de juros, que interfere 

diretamente no custo financeiro das debêntures, cuja remuneração é indexada à taxa DI.  

Outro item relevante para o custo total foi a amortização do ajuste no reconhecimento inicial das debêntures, que 

totalizou R$56.351 mil no exercício, 35% inferior ao exercício de 2017. 

 

Neste exercício de 2018, houve o acréscimo de encargos contratuais de R$18.808 mil referentes ao waiver pela 

suspensão temporária do empréstimo adicional de 5.148.354 ações preferenciais de CEMIG ao Credit Suisse.  

 

 

RESULTADOS  

 

Resultado Operacional Bruto 

A Companhia apresentou resultado operacional bruto negativo de R$19.229 mil no exercício, enquanto no 

exercício ano anterior houve resultado negativo de R$67.255 mil.  

A redução daquele resultado deveu-se, principalmente, à diminuição da taxa de juros, que proporcionou uma 

significativa redução do custo com debêntures, e ao aumento da receita de participação acionária. 

 

Resultado Financeiro Líquido 
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O resultado financeiro líquido reduziu 45,2%, de R$17.467 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$9.577 mil 

em 31 de dezembro de 2018.  

Os resultados foram alcançados por meio de criterioso controle dos recursos mantidos em aplicações financeiras, 

em fundos lastreados em títulos públicos cujas rentabilidades anuais permearam as taxas DI a custos 

administrativos ínfimos. A redução se deu pela diminuição do montante aplicado, sobretudo em razão do 

pagamento das debêntures. 

 

Resultado do exercício 

A Companhia obteve resultado operacional negativo, bem como, um decréscimo no resultado financeiro auferido 

no exercício. A empresa apresentou um resultado positivo no exercício de 2018, no valor de R$226.858 mil, 

enquanto, no exercício anterior, obteve resultado negativo no de R$12.480 mil. Este resultado positivo em 2018, 

foi em grande parte decorrente do resultado de ajustes a valor justo dos investimentos na Cemig. 
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DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018 E A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 

 

 

Proposta de Destinação do Lucro Líquido 

A Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, em consonância com o seu Estatuto Social, determina a 

distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro do exercício, ajustado na forma da lei. 
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Balanços patrimoniais 

31 de dezembro de 2018 e 2017 

(Em milhares de reais) 

    
Controladora Consolidado 

   Nota 2018 2017 2018 2017 

     (reapresentado)  (reapresentado) 

Ativo 

     Caixa e equivalentes de caixa 5 4.146 7.961 4.538 8.983 

Títulos e valores mobiliários 6 177.339 203.368 177.339 203.368 

Contas a receber de clientes e outros créditos 7 95.581 49.534 94.794 49.503 

Opções flexíveis de venda 

 
9 - 9 - 

Juros sobre capital próprio e dividendos a 

receber 7.a 436 40 436 40 

Tributos a recuperar 9 17.169 8.683 17.527 8.815 

Imóveis para venda 

 
- - 3.642 5.635 

Outras contas 

 
1.633 138 1.668 138 

Total do ativo circulante 

 

296.313 269.724 299.953 276.482 

  

  

     Contas a receber de clientes e outros créditos 7 1.861.731 1.179.919 1.861.887 1.179.919 

Opções flexíveis de venda 8 37.374 85.521 37.374 85.521 

Tributos a recuperar 9 16.234 26.554 17.066 27.779 

Depósitos judiciais 10 3.182 3.806 3.182 3.806 

Investimentos em controlada 11 3.838 5.805 - - 

Outros investimentos 12 31.519 38.101 31.519 38.101 

Imobilizado 

 
54 86 55 87 

Intangível 

 
6 14 6 14 

Total do ativo não circulante 

 

1.953.938 1.339.806 1.951.089 1.335.227 

  

  

     Total do ativo 

 

2.250.251 1.609.530 2.251.042 1.611.709 

 

 

   
Controladora Consolidado 

   Nota 2018 2017 2018 2017 

 

    

(reapresentado) 

 

(reapresentado) 

Passivo      

Fornecedores e outras contas a pagar 

 
255 218 260 218 

Salários e encargos sociais 

 
968 971 1.361 1.199 

Tributos a recolher 

 
1.591 507 1.941 723 

Opções flexíveis de compra 

 
12.730 - 12.730 - 

Debêntures 13 53.231 34.601 53.231 34.601 

Obrigações por repasse 14 30.057 12.818 30.100 14.553 

 

 

Total do passivo circulante 

 

98.832 49.115 99.623 51.294 

 

 

  

     Opções flexíveis de compra 8 400.663 123.271 400.663 123.271 

Debêntures 13 1.344.970 1.275.072 1.344.970 1.275.072 

Obrigações por repasse 14 15.768 20.152 15.768 20.152 

Passivo fiscal diferido 15 2.593 2.110 2.593 2.110 

Total do passivo não circulante 

 

1.763.994 1.420.605 1.763.994 1.420.605 

      

Total do passivo 

 

1.862.826 1.469.720 1.863.617 1.471.899 

 

 

  

     Patrimônio líquido 17 

    Capital social 

 
1.080.702 1.060.884 1.080.702 1.060.884 

Ações em tesouraria 

 
(5) (5) (5) (5) 

Prejuízos acumulados 

 
(699.894) (926.752) (699.894) (926.752) 

Ajuste de avaliação patrimonial 

 
6.622 5.683 6.622 5.683 

Total do patrimônio líquido 

 

387.425 139.810 387.425 139.810 
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Total do passivo e patrimônio líquido 

 

2.250.251 1.609.530 2.251.042 1.611.709 

Em que pese a Companhia ter apresentado um resultado positivo no exercício de 2018 no montante de 

R$226.858 mil, ela possui até o exercício de 2017 prejuízo acumulado de R$ 926.752 mil.  

 

Todo o lucro, portanto, deverá ser utilizado para reduzir o prejuízo acumulado, conforme preconiza o artigo 189, 

da Lei 6.404/76, e o artigo 56 do Estatuto Social, remanescendo um prejuízo acumulado de R$ 699.893 mil.  

 

Desta forma, a MGI não poderá distribuir dividendos ou Juros sobre o Capital Próprio - JCP neste exercício. 

 

PROVISIONAMENTO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, A SEREM IMPUTADOS AO 

VALOR DOS DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019 

 

Provisionamento dos juros sobre o capital próprio, à conta do lucro apurado em balanços semestrais ou 

trimestrais, a serem imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2019, se houver, nos limites 

da Lei 9.249/95, respeitado o artigo 189 da Lei nº 6404/76 e observado o disposto no artigo 62 do Estatuto Social 

da Companhia. 

 

 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2019. 

 

 

 

Antonio Eustáquio da Silveira 

Diretor-Presidente 

Paulo Roberto de Araújo 

Diretor Vice-Presidente 

 

 

 

 

 

Walmir Pinheiro de Faria 

Diretor de Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 


