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Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes sobre a Prestação de Contas Relativa ao Contrato de Gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência.
Ao Conselho de Administração e diretoria da Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e ao Adolescente 
Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco São Paulo - SP. Fomos contratados pela Casa de Isabel Centro de 
Apoio a Mulher, a Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, para apresentar nosso 
relatório de asseguração limitada sobre a compilação das informações relacionadas com a prestação de contas relativa 
ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas ao período 
de janeiro a dezembro de 2015. Responsabilidades da administração da Entidade: A administração da Casa de 
Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco é 
responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes da prestação de contas 
relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas 
ao período de janeiro a dezembro de 2015, de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria do Direito da Pes-
soa com Defi ciência e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidades 
dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações constantes da 
prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2015, com base no trabalho de asseguração limitada condu-
zido de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01/12, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado 
tomando por base a NBC TO 3000 – Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC), que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação 
Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segu-
rança limitada de que as informações constantes da prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto 
a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2015, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes. Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acor-
do com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração da Entidade e outros 
profi ssionais da Entidade que estão envolvidos na elaboração das informações constantes da prestação de contas 
relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas ao 
período de janeiro a dezembro de 2015, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência 
que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um tra-
balho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor indepen-
dente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações constantes da prestação de contas 
relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relati-
vas ao período de janeiro a dezembro de 2015, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes. Os 

procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresen-
tação das informações constantes da prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria 
Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2015 e de outras 
circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os 
procedimentos compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de infor-
mações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a 
elaboração das informações constantes da prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Se-
cretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2015; (b) 
o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores por meio de 
entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações; (c) a aplicação de procedimentos ana-
líticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os 
indicadores divulgados nas informações constantes da prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 
junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas ao período de janeiro a dezembro 
de 2015; e (d) o confronto dos indicadores de natureza fi nanceira com as demonstrações contábeis e/ou registros 
contábeis. Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aderência às diretrizes e critérios 
da estrutura de elaboração aplicável na elaboração das informações constantes da prestação de contas relativa 
ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relativas ao 
período de janeiro a dezembro de 2015. Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada. Alcance e limitações: Os procedimentos aplicados 
no trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados no trabalho 
de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião, consequentemente, não nos possibilitam obter segurança 
de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identifi cados em trabalho de asseguração que 
tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, 
poderíamos ter identifi cado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes 
da prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2015. Dessa forma, não expressamos uma opinião 
sobre essas informações. Conclusão: Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada 
chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes da prestação de contas 
relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, relati-
vas ao período de janeiro a dezembro de 2015, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com as diretrizes da Secretaria do Direito da Pessoa com Defi ciência.  São Paulo, 03 de abril de 2017.  AudiLink 
& Cia. Auditores - CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP. Rogério Wech Adriano - Contador CRC/RS 045525/O-3 ‘T’ SP. 

Casa de Isabel - Centro de Apoio a Mulher, a Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco
Demonstrações de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos - 2015

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Saldo Inicial 315.755,72 207.374,03 242.451,24 139.848,05 171.839,48 51.906,78 (50.823,84) 120.277,72 129.630,18 33.298,22 (61.310,43) 386.386,70
Entradas 

Créditos de Orgão Público - 131.176,04 - 131.176,04 - - 262.352,08 109.571,90 - - 564.965,89 109.571,90
Créditos de Aplicações Financeira 1,36 1.869,33 973,84 1.325,18 1.486,83 490,69 179,34 - 837,88 644,38 44,28 2.569,59
Total de entradas 1,36 133.045,37 973,84 132.501,22 1.486,83 490,69 262.531,42 109.571,90 837,88 644,38 565.010,17 112.141,49
Saídas 

Despesas com Materiais 2.193,00 1.293,84 493,87 2.242,82 2.116,93 1.280,62 624,71 7.855,89 8.023,04 1.343,24 1.991,10 1.741,09
Despesas com Materiais (Implantação de Serviços) - - - - 22.994,04 3.730,00 - - - - - -
Despesas Administrativas (Folha de Pagamento) 40.965,82 35.559,15 34.550,80 35.802,33 35.794,64 41.652,92 32.939,14 34.791,01 31.350,70 36.655,60 55.165,10 71.614,73
Despesas com Encargos Sociais 19.944,23 17.317,90 18.603,74 17.120,02 17.115,30 17.231,15 18.390,39 18.245,92 18.077,68 17.927,57 20.830,22 45.135,51
Despesas com Serviços de Terceiros 45.280,00 43.797,27 49.928,62 45.344,62 43.398,62 39.326,62 39.475,62 39.326,62 39.718,42 39.326,62 39.326,62 39.326,62
Total de Saídas 108.383,05 97.968,16 103.577,03 100.509,79 121.419,53 103.221,31 91.429,86 100.219,44 97.169,84 95.253,03 117.313,04 157.817,95
Saldo 207.374,03 242.451,24 139.848,05 171.839,48 51.906,78 (50.823,84) 120.277,72 129.630,18 33.298,22 (61.310,43) 386.386,70 340.710,24

Observação: 13º salário pago em novembro (1ª parcela) e dezembro 2ª (parcela), junto com os salários dos respectivos meses.

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras em 31 de dezembro de 2016 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA. - CNPJ/MF 06.167.730/0001-68...continuação

23. Custos e despesas por natureza
 2016 2015
Matérias-primas e materiais de consumo 569.871 565.790
Custo de energia elétrica e combustíveis 57.662 182.576
Outros custos de produção 251.406 84.263
Despesa de benefícios 
 a empregados Nota 26 78.910 67.642
Despesas de depreciação 
 e amortização Nota 13 e 14 291.153 289.694
Despesas de frete 70.417 1.382
Outras despesas 104.924 93.386
Custo total das vendas, custos de 
 distribuição e despesas administrativas 1.424.343 1.284.733
24. Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas: As outras despe-
sas operacionais dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 
2015 estão representadas como segue:
 2016 2015
Resultado na venda/baixa de imobilizado e intangível (804) 2.836
Gastos de serviços com operações de exportação 1.262 1.168
Gastos de serviços com P&D 6.083 6.417
Gastos com reestruturação 890 6.879
Reversão de contingências (Fiscal) - (521)
Outras 1.910 3.417
 9.341 20.196
25. Resultado fi nanceiro
 2016 2015
Receitas fi nanceiras
 Juros sobre aplicações fi nanceiras 1.742 1.011
 Ajuste a valor presente (i) 310.373 25.185
 Outras receitas fi nanceiras 1.632 1.167
 313.747 27.363
Despesas fi nanceiras
 Juros do arrendamento mercantil fi nanceiro - Juruti (2.045) (3.752)
 Ajuste a valor presente (i) (16.989) (104.044)
 (19.034) (107.796)
Variações monetárias e cambiais líquidas
 Caixa e equivalentes de caixa (29.883) 66.435
 Saldos de Contas a Pagar e Receber, terceiros (1.530) 28.024
 Outros 268 183
 (31.145) 94.642
 263.568 14.209

(i) Durante o ano 2016 o cálculo do ajuste a valor presente sobre os saldos 
de créditos fi scais a compensar teve suas premissas revisadas de acordo 
com os novos critérios para o cálculo da Empresa, os novos índices de in-
fl ação e desconto de mercado, e as novas expectativas de realizações dos 
referidos saldos a compensar. Em 2015 já havia sido calculado e registra-
do o ajuste a valor presente sobre os referidos saldos de créditos fi scais, 
dada a revisão dos critérios para 2016, o referido ajuste a valor presente foi 
registrado neste novo formato de forma prospectiva, com base na regra 
contábil para ajuste sobre revisão de modelos de cálculos de provisões 
contábeis (vide Nota 2.12 e Nota 3). Esse ajuste registrado de forma pros-
pectiva durante o ano 2016, gerou um impacto relevante no resultado fi nan-
ceiro da Empresa, entre receitas e despesas fi nanceiras, no comparativo 
entre os períodos de 2016 e 2015.
26. Despesa de benefícios a empregados
 2016 2015
Salários, incluindo custos de rescisão 47.832 42.837
Custos previdenciários 13.952 11.586
Custos com plano de aposentadoria e pensões (i) 3.112 2.347
Demais benefícios (ii) 14.014 10.872
 78.910 67.642
Número de empregados 478 488
(i) Plano de aposentadoria e pensões: A Empresa e outras empresas liga-
das (“Patrocinadoras”) mantêm um Plano de Seguridade Social (“Plano”) 
que cobre substancialmente todos os seus funcionários. O plano é de con-
tribuição defi nida, denominado Alcoa Previ. Esse Plano é constituído pelas 
contribuições mensais dos funcionários (“participantes”) e das Patrocina-
doras. Todos os funcionários são elegíveis ao Plano. As Patrocinadoras 
contribuem com 1% do salário aplicável do participante (“contribuição ge-
ral”) e com 50% da contribuição básica do funcionário. Em 31 de dezembro 
de 2016 e de 2015, a Empresa efetuou contribuição extraordinária de 50% 
da contribuição básica do funcionário em função da rentabilidade auferida 
nesses anos. (ii) Demais benefícios: A Empresa oferece aos seus funcioná-
rios assistência médica, odontológica, farmacêutica, refeição, transporte e 
seguro de vida.
 Plano de pensão
Mudança do teto do Passivo Oneroso 4.559
Imposto de Renda (1.550)
 3.009
A Empresa reconhece o resultado de compensação (da participação con-
cedida aos funcionários), proporcionalmente, com base no período deter-
minado de permanência do empregado na Companhia e no valor justo do 

instrumento patrimonial outorgado apurado na data da mensuração. A de-
terminação do valor justo da ação requer julgamento, que inclui estimativas 
para a taxa de juros livre de riscos, volatilidade esperada, prazo de vida da 
opção, dividendos e rotatividade esperada. Caso algumas dessas premis-
sas variem signifi cativamente das informações atuais, a despesa com o pa-
gamento baseado em ações pode ser impactada. O prêmio de opção de 
ações determinado pelos planos de compensação da Alcoa Corporation é 
disponibilizado a preço de mercado na data da opção e apenas a funcioná-
rios específi cos. Em 2016 e 2015 o número defi nitivo de opções concedi-
das se baseia no fl uxo de caixa da Alcoa contra um alvo preestabelecido. 
As opções de ações caracterizam-se conforme segue:

 Condições  Prazo do  Metodo-
Data da específi cas  contrato Opção de logia de
 opção de aquisição  - anos recarga liquidação
2004 a 2009 Três anos (1/3 ao ano) Seis Não há Patrimônio
2010 
 em diante Três anos (1/3 ao ano) Dez Não há Patrimônio
Adicionalmente, as opções de pagamento com base em ações descritas 
acima, a Alcoa Corporation também disponibiliza prêmios com base em 
unidades de ações restritas que têm prazo de validade de três anos da data 
de emissão. Os participantes do plano de compensação com base em 
ações da Companhia têm a opção de receber sua gratifi cação em ações 
regulares, ações restritas ou a combinação de ambos, sendo que a opção 
deve ser defi nida antes da emissão e é irrevogável. O saldo fi nal em quan-
tidade de opções de ações em milhares em 31 de dezembro de 2016 é de 
130 opções (2015 - 332).
27. Seguros (não auditados): As coberturas de seguros, em 31 de de-
zembro de 2016, foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, 
consoante apólices de seguros:

Ramos Valores em Risco
Danos materiais e lucros cessantes 14.390
Riscos de Engenharia 87.359
Riscos de Engenharia -
Responsabilidade Civil Geral -
Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos -
28. Eventos subsequentes: (a) Redução de capital social: Em 08 de 
março de 2017 a Empresa efetuou uma redução de capital no valor de 
R$ 54.794, pois os processos de startup, estabilização da operação e ex-
pansão da refi naria já foram concluídos.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações fi nanceiras

Aos Administradores e Quotistas Alcoa World Alumina do Brasil Ltda.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Al-
coa World Alumina do Brasil Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balan-
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de cai-
xa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, exceto pelo efeito do assunto descrito na seção a seguir intitu-
lada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e fi nanceira da Alcoa World Alumina do Brasil 
Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os 
seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião com ressalva: Até 31 de dezembro de 2015, a Empre-
sa adotou a prática de mensurar a valor presente a totalidade de seus cré-
ditos fi scais a compensar e não somente a parcela relativa a aquisição de 
ativo fi xo. Além disso, após o reconhecimento inicial do ajuste a valor pre-
sente, passou a remensurar o saldo anualmente. Tal procedimento foi cor-
rigido em 2016, para que a mensuração contábil a valor presente de crédi-
tos decorrentes de aquisição de ativo fi xo seja feita somente no reconheci-
mento inicial. No entanto, a Empresa não reapresentou as demonstrações 
fi nanceiras conforme estipula a CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retifi cação de Erro. Consequentemente, o resultado do exer-
cício está apresentado a maior em R$ 229.228 mil, líquido dos efeitos tribu-
tários. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos 
independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações fi nanceiras: A administração da Empresa é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a ad-
ministração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções fi nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi -
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de 

não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas in-
tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações fi nanceiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive 
as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi -
camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de abril de 2017

PricewaterhouseCoopers Sérgio Antonio Dias da Silva
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1RJ062926/O-9 “S” SP
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