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PARECER DO CONSELHO FISCAL
da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.
O Conselho Fiscal da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. Amazonas GT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do
Relatório da Administração, bem como das Demonstrações Contábeis referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, à vista do Relatório da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - PwC, de 22/03/2021, sem ressalvas,
elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.
O Conselho Fiscal, por unanimidade, é de opinião que os referidos
documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
situação patrimonial e financeira da Amazonas GT e estão em condições de serem
submetidos à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

Nossos procedimentos de auditoria demonstraram que os julgamentos e as
premissas utilizadas pela administração para a determinação das provisões são
razoáveis e consistentes com as divulgações efetuadas e os dados e informações
obtidos.
Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor
Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil 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.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
¸ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 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
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
¸ 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 eficácia dos controles internos da
Companhia.
¸ 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 incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
¸ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
financeiras representam as correspondentes 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
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável,
as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na
auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021.
MÁRIO JOSÉ PIRES
Presidente do Conselho Fiscal
ANDRÉ LUIZ AMARAL DOS SANTOS
Conselheiro Fiscal
ALBERTO CARDOSO
Conselheiro Fiscal

Ministério das Relações Exteriores
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SOBERANIA NACIONAL E CIDADANIA
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E JUSTIÇA
DIVISÃO DE ATOS INTERNACIONAIS
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DO SURINAME SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA
POR
PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, MILITAR,
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DE MISSÕES DIPLOMÁTICAS E CONSULARES
O Governo da República Federativa do Brasil
e
o Governo da República do Suriname
(doravante denominados "Partes"),
Considerando o estágio particularmente avançado de entendimento entre os
dois países, e no intuito de estabelecer novos mecanismos para o fortalecimento das
suas relações diplomáticas;
Desejando concluir um instrumento que busca facilitar o exercício de
atividades remuneradas por membros de família do pessoal das missões diplomáticas
do Estado acreditante ou do pessoal dos postos consulares deste no Estado
acreditado;
Acordaram o seguinte:
Artigo 1º
1. Os dependentes do pessoal diplomático, consular, militar, administrativo
e técnico de uma das Partes oficialmente acreditados junto à outra Parte como
membro de uma Missão diplomática, Repartição consular ou Missão Permanente do
Estado acreditante perante Organização Internacional, sediada no Estado acreditado e
por ele reconhecida, poderão ser autorizados a exercer atividade remunerada no
território do Estado acreditado, em conformidade com o ordenamento jurídico do
Estado acreditante, o presente Acordo e com base no princípio da reciprocidade.
2. Para fins deste Acordo, pessoal diplomático, consular, militar,
administrativo e técnico significa qualquer empregado de uma das Partes, com exceção
do pessoal de serviço, designado para exercer missão oficial numa Missão diplomática,
Repartição consular ou Missão junto a Organismo Internacional.
3. Para fins deste Acordo, o termo "dependentes" compreende os membros
da família oficialmente acreditados, de acordo com a legislação de cada Estado:
a) cônjuge ou companheiro permanente;
b) filhos solteiros menores de 21 (vinte e um) anos;
c) filhos solteiros menores de 24 (vinte e quatro) anos, que estejam
estudando em universidade ou centro de ensino superior reconhecido pelo Estado
acreditado; e
d) filhos solteiros com deficiências físicas ou mentais.
Artigo 2º
1. Qualquer dependente com interesse em exercer atividade remunerada
deverá solicitar, por escrito, pela via diplomática, autorização do Cerimonial do
Ministério das Relações Exteriores da outra Parte.
2. O pedido deverá incluir informação que comprove a condição de dependente
da pessoa interessada e uma breve explanação sobre a atividade remunerada pretendida.
3. Após verificar se a pessoa interessada se enquadra nas categorias
definidas no presente Acordo e após observar os dispositivos internos aplicáveis, o
Cerimonial informará à Embaixada da outra Parte, por escrito e com a brevidade
possível, que o dependente está autorizado a exercer atividade remunerada.
4. De modo semelhante, a Embaixada deverá informar o Cerimonial
respectivo a respeito do término da atividade remunerada exercida pelo dependente,
bem como submeter novo pedido na hipótese de o dependente decidir aceitar
qualquer nova atividade remunerada.
Artigo 3º
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1. No caso em que o dependente seja beneficiário de imunidade de jurisdição civil
ou administrativa no território do Estado acreditado conforme as disposições da Convenção
de Viena sobre Relações Diplomáticas, da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, ou
de qualquer outro tratado internacional aplicável, e que exerça trabalho ao abrigo deste
Acordo, tal dependente não gozará de imunidade de jurisdição civil e administrativa com
respeito a ações ligadas diretamente à realização de tal atividade remunerada, ficando o
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