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de negócios e que não afete nem o resultado contábil nem o lucro ou prejuízo  scal; 
(b) Diferenças temporárias relacionadas com investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto, na 
medida em que a Empresa é capaz de controlar o momento da reversão das diferenças temporárias e é provável que elas 
não revertam num futuro previsível; e 
(c)Diferenças temporárias tributáveis resultantes do reconhecimento inicial de ágio. 
A mensuração dos impostos diferidos re  ete as consequências  scais que resultariam da forma na qual a Empresa espera, 
na data do balanço, recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. 
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias em sua reversão. 
Ativos e passivos  scais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos  scais 
correntes, se são impostos relacionados a mesma entidade tributável, ou em diferentes entidades  scais, mas que 
pretendem resolver passivos  scais correntes e ativos em uma base líquida, ou se seus ativos e passivos  scais sejam 
realizados simultaneamente. 
Um ativo  scal diferido é reconhecido por perdas  scais, créditos  scais e diferenças temporárias dedutíveis na medida 
em que é provável que os lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais poderão ser utilizados. Os 
impostos diferidos ativos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que não é mais provável 
que o benefício  scal será realizado.
9.3. PIS e COFINS
Para as receitas das atividades de ensino, com exceção das atividades de graduação das unidades que aderiram ao 
Programa Universidade para Todos “PROUNI”, incidem o Programa de Integração 
Social “PIS” e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social “COFINS” nas alíquotas de 0,65% e 3,00%, 
respectivamente e, para as atividades não relacionadas a ensino, incidem o PIS à alíquota de 1,65% e a COFINS a 7,6%.
9.4. PROUNI
As unidades que aderiram ao PROUNI gozam de isenção, pelo período de vigência do termo de adesão, com relação aos 
seguintes tributos federais: 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica “IRPJ” e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido “CSLL”, instituída pela Lei 
nº 7.689 de 15 de dezembro de 1988; 
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COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70 de 29 de dezembro de 1991; e,
PIS, instituída pela Lei Complementar nº 7 de 7 de setembro de 1970. 
As isenções acima mencionadas são originalmente calculadas sobre o valor da receita auferida em decorrência da 
realização de atividades de ensino superior, provenientes de cursos de graduação e cursos sequenciais de formação 
especí  ca.
9.5. ISS
As receitas das atividades de ensino incidem o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza “ISS”, conforme 
regulamentado na lei complementar 116/2003, nas alíquotas de 3,00% a 5,00%, a depender do município. O tributo é 
reconhecido de acordo com o reconhecimento de receita da Empresa.
10. Reconhecimento da receita, custos e despesas
As receitas, custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência.
10.1. Receita de serviços
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber das atividades de ensino superior, pós-
graduação, cursos livres e atividades educacionais correlatas. A receita é apresentada líquida dos impostos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base os 
serviços realizados até a data do balanço. 
As mensalidades dos cursos e seus respectivos descontos variam de acordo com o curso, a unidade ou o termo acadêmico. 
As receitas são geradas com base em contratos de preço  xo, sendo reconhecidas mensalmente com base na prestação 
do serviço.
10.2. Receitas e despesas  nanceiras
As receitas e despesas  nanceiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de competência dos 
rendimentos auferidos ou encargos incorridos das aplicações  nanceiras e contratos de empréstimos,  nanciamentos e 
outros, usando o método da taxa efetiva de juros ou de indexadores de in  ação. 
Descontos concedidos referem-se às reduções realizadas nos débitos dos alunos inadimplentes referentes a semestres 
anteriores, sejam por repactuação de pagamento para manutenção dos alunos na instituição ou por recuperação de valores 
mais antigos, através de campanhas de descontos no valor de face da dívida.

POLÍGONO – PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A – CNPJ: Nº 12.541.066/0001-
78 – Empresa benefi ciaria dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO – Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, às 10h00 do dia 9 de setembro de 2021, na Av. Juarez 
Távora, nº 522 – Sala 311, bairro da Torre – João Pessoa/PB, CEP: 58.040-020, com a fi nalidade de 
deliberarem sobre as seguintes matérias: a) Subscrição de novas ações com o aumento do Capital Social 
b) Outros assuntos de interesse da sociedade;
João Pessoa, 31 de Agosto de 2021. Marcelo José Barbalho Silva, Diretor Presidente. 

SEBRAE/PB

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
Nº. 001/2021

O Sebrae Paraíba comunica que realizará chamada pública que tem por objeto a formalização de parceria 
operacional para realização de eventos fi nalísticos, de caráter temporário, entre o Sebrae PB e pessoa 
jurídica de direito privado voltada para Pessoa Física, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
com sede na Paraíba.
Inscrições:  09 a 14 de setembro de 2021. Maiores informações em nossos sites
EDITAL: Disponível a partir do dia 03 de setembro de 2021, no site do SEBRAE/PB – www.sebraepb.
com.br, assim como no Canal do Fornecedor, no seguinte endereço www.scf3.sebrae.com.br/portalcf. 

João Pessoa, 03 de setembro de 2021.
Urânia Carla Bezerra da Silva

Membra da CPL

RÁDIO BORBOREMA S.A. CNPJ n.º 08.811.648/0001-50 - NIRE 25300003448 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio Borborema S.A. 
(“Companhia”), por meio dos seu Conselho de Administração, com base no estatuto social da Companhia, 

CONVOCA, por meio do presente edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio Neiva, n.º 287, Edf. 
J Rique, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 58.400-090, no dia 13 
de setembro de 2021, às 17:00 horas, tendo como ordem do dia (i) alterações das cláusulas do estatuto 
Social da Companhia, especifi camente referentes às seguintes matérias: (a) extinção do conselho de 
administração, com a consequente destituição de todos os seus membros; (b) alteração da estrutura da 
administração e das atribuições da Companhia; (c) ajustes necessários na redação das demais cláusulas 
do estatuto social; (d) reforma e atualização do estatuto social; e (e) aprovação da consolidação do novo 
texto do estatuto social; (ii) destituição, reeleição e eleição dos membros da diretoria da Companhia; (iii) 
retifi cação do endereço da sede da Companhia; (iv) autorização para que os administradores da Companhia 
tomem as providências necessárias para a formulação das deliberações que forem tomadas em assembleia.

TELEVISÃO BORBOREMA S.A. CNPJ Nº 08.843.922/0001-72  - NIRE 25300010011 - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Televisão Borborema S.A. 
(“Companhia”), por meio dos seu conselho de administração, com base no estatuto social da Companhia, 
CONVOCA, por meio do presente edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio Neiva, nº 287, bairro 
Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 58.400-090, no dia 13 de setembro de 
2021, às 13:00 horas, tendo como ordem do dia (i) alterações das cláusulas do estatuto social da Compa-
nhia, especifi camente referentes às seguintes matérias: (a) extinção do conselho de administração, com 
a consequente destituição de todos os seus membros; (b) alteração da estrutura da administração e das 
atribuições da Companhia; (c) ajustes necessários na redação das demais cláusulas do Estatuto Social; 
(d) reforma e atualização do Estatuto Social; e (e) aprovação da consolidação do novo texto do Estatuto 
Social; (ii) destituição, reeleição e eleição dos membros da diretoria da Companhia; (iii) alteração do 
objeto social da Companhia; (iv) autorização para que os administradores da Companhia tomem as pro-
vidências necessárias para a formulação das deliberações que forem tomadas em assembleia. Campina 
Grande, estado da Paraíba, 03 de setembro de 2021.


