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DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES S/A
CAPITAL FECHADO

CNPJ 17.456.871/0001-17
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016. (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016. (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.

À DIRETORIA
Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

Reserva de Lucros
Capital Social Reservas Capital Legal Estatutária Especiais Total

Em 31 de Dezembro de 2014 6.702 - - - - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2015 6.702 - - - - 6.702
Em 31 de Dezembro de 2016 6.702 - - - - 6.702

Ativo 2017 2016
Circulante
Total do circulante - -
Não Circulante
Investimentos 6.702 6.702
Total Não Circulante 6.702 6.702
Total do Ativo 6.702 6.702

Passivo e Patrimônio Líquido 2017 2016
Circulante
Total do Circulante - -
Patrimônio Líquido
Capital Social 6.702 6.702
Total do Patrimônio Líquido 6.702 6.702
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 6.702 6.702

 2017 2016
Resultado do Exercício - -
Resultado por Ação
Ações ON em circulação: 2.699.081 - -

Atividades Operacionais 2017 2016
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais - -
Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos - -
Atividades Financeiras
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento - -
Aumento Líquido nas Disponibilidades - -
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais - -
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais - -1. Contexto Operacional: A Empresa DEZ ASAS PARTICIPAÇÕES SA, é 

uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 15° Andar, estado de São Paulo, tendo 
como objeto “a participação em outras sociedades” 2. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demonstrações 
contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, 
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2017 
Fluxo de Caixa  foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o 
Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para pequenas e Médias 
Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 
e 1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das demonstrações 
contábeis para as PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do 

Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração 
das Mutações do patrimônio Líquido, uma vez que não ocorreram
alterações Econômicas ou fi nanceiras. A empresa manteve-se inativa em 
relação às suas demonstrações contábeis no decorrer do exercício de 2017

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 16 de abril de 2018, as 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017; c) eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração. Outrossim, 
acham-se a disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 27 de março de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente.   (28,29,30)

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em assembléia geral ordinária, que 
se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global 
destinada à remuneração anual dos membros da diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores
acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que se realizará
no dia 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre
as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) destinação 
do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos membros da
diretoria. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações
pertinentes às matérias a serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo, 28 de março de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor

CENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTCENTRO TRASMONTANO DE SÃO PANO DE SÃO PANO DE SÃO PANO DE SÃO PANO DE SÃO PAULOAULOAULOAULOAULO
CNPJ: 62.638.374/0001-94

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO -  EXERCICIO 2017

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2.017 bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração:  O ano de 2017 em continua melhoria de seus sistemas de gestão de custos aperfeiçoou os processos
ganhando eficiência operacional, melhorou o nível de atendimento para os beneficiários e fornecedores, ampliando e modernizando as unidades de atendimento e rede de credenciados. Esses sistemas juntamente com lançamento
de novos produtos fizeram com que a entidade, apesar do cenário politico econômico, obtivesse superavit de R$ 26.371milhões, um aumento de 76%. Agradecimentos: Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio
e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo empenho e dedicação, e o apoio dos Órgãos Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2017.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)
ATIVO Notas    2.017     2.016
ATIVO CIRCULANTE .......................................  142.312 99.337
 Disponível .....................................................  223  464
 Realizável .....................................................  142.089  98.873
 Aplicações Financeiras ................................. 2.2.4  90.542  49.978
 Aplicações Garantidoras de Provisões
   Técnicas ..................................................... 83.689 49.978
 Aplicações Livres .......................................... 6.853
 Créditos de Operações com Planos
  de Assistência à Saúde ............................... 48.798 45.936
 Contraprestação Pecuniária/Prêmio
 a Receber ...................................................... 48.798 45.936
 Créditos Tributários e Previdenciários ........... 806 806
 Bens e Títulos a Receber ............................. 4 1.740 2.031
 Despesas Antecipadas ................................. 203 122
ATIVO NÃO CIRCULANTE .............................. 137.799 134.671
 Realizável a Longo Prazo ............................ 11.120 18.855
 Depósitos Judiciais e Fiscais ........................ 6.460 6.376
 Outros Créditos a Receber a Longo Prazo ... 4.660 12.479
 Investimentos ............................................... 102.190 99.760
 Participações Societárias pelo Método
  de Equivalência Patrimonial ......................... 102.190 99.760
 Participações Societárias em Rede
   Assistencial Não Hospitalar ........................ 100 100
 Participações Societárias em
  Rede Hospitalar ............................................ 7a 102.090 99.660
 Imobilizado ................................................... 8 24.124 15.678
 Imóveis de Uso Próprio ................................. 20.710 13.713
 Imóveis - Não Hospitalares ........................... 20.710 13.713
 Imobilizado de Uso Próprio ............................ 2.864 1.965
 Não Hospitalares ........................................... 2.864 1.965
 Outras Imobilizações .................................... 550 -
 Intangível ...................................................... 364 378

TOTAL DO ATIVO ........................................... 280.111 234.009

PASSIVO Notas      2.017     2.016
PASSIVO CIRCULANTE .................................. 107.235  89.854
 Provisões Técnicas de Operações de
   Assistência à Saúde ................................... 97.350  75.085
 Provisões de Prêmios / Contraprestações ....  18.594  14.021
 Provisão de Prêmio / Contraprestação
    Não Ganha - PPNG .................................... 9 18.594 14.021
 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
   para SUS ..................................................... 9 15.557 11.593
 Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros
  Prestadores de Serv.Assistenciais .............. 9 51.643 34.531
 Provisão para Eventos Ocorridos e
  Não Avisados (PEONA) ............................... 9 11.556 14.940
 Outros Débitos de Operações com
   Planos de Saude ......................................... 2.442 2.910
 Outros Débitos de Operações com
   Planos de Assistência à Saúde .................. 2.442 2.910
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ........ 2.380 4.667
 Emprestimos e Financiamentos a Pagar ....... 11 103 874
 Debitos Diversos ........................................... 4.960 6.318
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ......................... 12.110 9.760
 Provisões Técnicas de Operações de
  Assistência à Saúde .................................... 9.768 7.531
 Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar
   para o SUS ................................................. 9.768 7.531
 Tributos e Encargos Sociais a Recolher ........ 120 625
 Parcelamento de Tributos e Contribuições .... 120 625
 Empréstimos e Financiamentos a Pagar ....... 11 4 146
 Débitos Diversos ........................................... 2.217 1.459
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO
  SOCIAL ........................................................ 160.766 134.395
 Capital Social / Patrimônio Social .................. 134.395 119.415
 Lucros / Prejuízos - Superávits /
 Déficits Acumulados ou Resultado ................ 26.371 14.980
TOTAL DO PASSIVO ...................................... 280.111 234.009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

    2.017     2.016
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos
  de Plano de Assistência à Saúde ............................ 448.544 416.341
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde ....  448.544 416.341
 Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos ........... 448.544 416.341
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos .. (345.176) (325.071)
 Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados ............ (348.560) (316.591)
 Variação da Provisão de Eventos / Sinistros
  Ocorridos e Não Avisados ........................................  (3.384)  (8.480)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
  DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ..................................... 103.368 91.270
 Outras Receitas Operacionais de Planos de
  Assistência à Saúde ................................................. 7.674 571
 Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas
  c/Planos de Saúde da Operadora ............................. - 2.332
 Outras Receitas Operacionais ................................... - 2.332
 Outras Despesas Operacionais com Plano
  de Assistência à Saúde ............................................  (12.863)  (15.111)
 Outras Despesas de Operações de Planos
  de Assistência à Saúde ............................................  (2.645)  (2.716)
 Programas de Promoção da Saúde e Prevenção
   de Riscos e Doenças ...............................................  (2.102)  (3.486)
 Provisão para Perdas Sobre Créditos ........................  (8.116)  (8.910)
RESULTADO BRUTO .................................................... 98.179 79.062
 Despesas de Comercialização ...................................  (16.182)  (22.050)
 Despesas Administrativas ..........................................  (62.082)  (51.703)
 Resultado Financeiro Líquido ................................... 3.131 1.278
 Receitas Financeiras .................................................. 5.837 3.617
 Despesas Financeiras ................................................  (2.706)  (2.338)
 Resultado Patrimonial .............................................. 3.325 8.393
 Receitas Patrimoniais ................................................. 3.325 8.393
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E
  PARTICIPAÇÕES ....................................................... 26.371 14.980
RESULTADO LÍQUIDO ................................................. 26.371 14.980

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC - EXERCICIOS
FINDUS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

Eventos      2017      2016
Atividades Operacionais  
(+) Recebimentos de Plano de Saúde ......................... 445.829 390.842
(+) Outros Recebimentos Operacionais ...................... 394 2.413
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores
   de Serviços de Saúde .............................................. 333.418 322.483
(-) Pagamentos de Comissões .................................... 10.080 14.312
(-) Pagamentos de Pessoal ......................................... 13.600 12.220
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros ................... 18.054 11.952
(-) Pagamentos de Tributos ......................................... 20.522 17.302
(-) Pagamentos de Contingências
  (Cíveis/Trabalhista/Tributárias) .................................. 5.910 2.977
(-) Pagamentos de Aluguel .......................................... 2.080 2.301
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade ................... 163 15
(-) Outros Pagamentos Operacionais .......................... 3.649 2.703
Caixa Liquido Atividades Operacionais .................... 38.748 6.991
Atividades Investimentos 
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado
  - OUTROS ................................................................. 3.056 697
Caixa Liquido Atividades Investimentos ...................  (3.056)  (697)
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos .... - 81
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 5.855 6.129
(+) Resgate de Aplicações Financeiras ....................... 208.612 123.233
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre
  Empréstimos/Financ./Leasing ................................... 764 450
(-) Pagamento de Amortização de
   Empréstimos/Financiamentos/Leasing ..................... 460 4.170
(-) Aplicações Financeiras ........................................... 249.176 131.589
 Caixa Liquidos Atividades Financiamento ...............  (35.933)  (6.765)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA ..................................  (241)  (471)
CAIXA – Saldo Inicial ................................................. 464 936
CAIXA - Saldo Final .................................................... 223 464

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de reais)

Reserva de  Superávit ou Déficit
Eventos  Patrimônio Social     Reavaliação              Acumulados                  Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ................. 127.139 6.845 11.631 145.615
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas ... 11.631 -  (11.631) -
 Realização de Reservas .......................................... 6.845  (6.845) - -
Ajustes de Avaliação Patrimonial (nota) .................... (26.200) - -  (26.200)
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício ......... - - 14.980 14.980
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ................. 119.415 - 14.980 134.395
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas ... 14.980 -  (14.980) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício ......... - - 26.371 26.371
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ................. 134.395 - 26.371 160.766

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS 2017 E 2016 (Em milhares de reais)
1 – CONTEXTO OPERACIONAL: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAU-
LO, com registro provisório na ANS sob nº 30.362-3, desde 16/03/1999,
opera planos privados de saúde no Segmento Primário Principal (SPP),
Modalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospitais, consultórios,
clinicas e laboratórios especializados. 1.1 A abrangência geográfica compre-
ende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), Grande São Paulo (Arujá,
Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Itaquaquecetuba, Mogi das Cru-
zes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Rochedale, Santo Antonio, Suzano,
Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), Região do ABC (Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul) e Litoral Paulista (Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá,
Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente,
Ubatuba). 1.2 O responsável e Diretor Geral do CENTRO TRASMONTANO DE
SÃO PAULO é o Sr. Fernando Jose Moredo e é responsável perante ANS, em
conformidade com a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar de Machado Lobato.
1.3. O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera Planos Pessoa
Física e Pessoa Jurídica,  1.4. Os Planos são comercializados por empresas
especializadas e por pessoal próprio; a apropriação ao resultado é feita
mediante o registro das notas fiscais recebidas no exercício, na rubrica
Despesas de Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão da ANS,
estipulado pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO em 31/12/2017 é de R$160.766.439,74 que
se encontra acima do Capital Social mínimo calculado e exigido pela RDC 77/
2001.  2 – Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras:
As demonstrações financeiras (contábeis) foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições conti-
das na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pela Lei nº
11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e de acordo com o novo plano de contas
da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído pela Resolução Normativa
(“RN”) nº 322/2013, e alterações posteriores. 2.1. Principais práticas contá-
beis:  O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, por ser uma associação
sem fins lucrativos, está desobrigado de efetuar a apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, bem como a Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido – CSLL, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas contábeis adotadas pela
Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração do resultado: Receita:
o resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos
exercícios e considera as contraprestações emitidas de planos de assistên-
cia à saúde, que são contabilizadas com base nos contratos emitidos na
modalidade de pré-pagamento, na data da competência da cobertura dos
planos; os eventos indenizáveis são constituídos de acordo com as
faturas apresentadas pela rede credenciada, profissionais da saúde, clinicas,
hospitais, laboratórios, etc, Como parte dessas faturas não são apresenta-
das dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não
avisados são registrados mediante constituição da Provisão para Eventos
Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), calculados de acordo com Nota Téc-
nica aprovada pela ANS. 2.2.2 Estimativas contábeis:  As demonstrações
contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provi-
sões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de
determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contingen-
tes, provisões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos e
outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas esti-
mativas e premissas. 2.2.3 Moeda funcional e de apresentação das de-
monstrações contábeis:  A moeda funcional da Entidade é o real, mesma
moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4
Caixa e equivalentes de caixa:  Incluem caixa, saldos positivos em conta
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insigni-
ficante de mudança de seu valor de mercado.  2.2.5 Créditos de operações
com planos de assistência à saúde:  São registrados e mantidos no balanço
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contra-
partida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de
assistência à saúde para os planos médico hospitalares. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa de contraprestação efetiva é constituída
para os valores vencidos há mais de 60 dias para pessoa física. 2.2.6
Investimentos: São representados por participações em empresas controla-
das e avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. 2.2.7 Imobilizado:
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos
juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou
desenvolvimento de projetos. A depreciação dos bens é calculada pelo
método linear às taxas definidas pela legislação do imposto de renda. O
saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei 11.638/07 será
mantido até sua completa amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado.
2.2.8 Arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil
financeiro são reconhecidos no ativo imobilizado e no passivo de emprésti-
mos e financiamentos, pelo menor entre o valor presente das parcelas
mínimas obrigatórias do contrato ou valor justo do ativo, dos dois o menor,
acrescidos, quando aplicável, dos custos iniciais diretos incorridos na tran-
sação. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas
definidas pela legislação do imposto de renda. Os contratos de arrendamento
mercantil o benefício sobre o ativo arrendado é obtido, mesmo que tais
pagamentos não sejam feitos nessa base. 2.2.9 Outros ativos e passivos
(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimo-
nial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão
gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrá-
rio, são demonstrados como não circulantes. 2.2.10 Provisões técnicas:

Entre os critérios a serem observados para constituição de provisões técni-
cas, foi deliberada pela ANS a constituição da Provisão para Eventos Ocor-
ridos e Não Avisados (“PEONA”), que consiste basicamente na modificação
do momento do reconhecimento do evento de “quando avisados” para “quan-
do ocorridos”, calculado de acordo com Nota Técnica Atuarial aprovada pela
ANS. 2.2.11 Provisão de Eventos a liquidar com operações de assistência
à saúde:  São registrados com base nas faturas de prestadores de serviços
efetivamente recebidas pela operadora, em contrapartida à conta de despe-
sa de eventos indenizáveis líquidos (custo de serviços prestados), quando
relativa a serviços de assistência prestados aos seus associados. Essas
contas de resultado incluem também outros custos de pessoal e custos de
atendimento da rede própria.  2.2.12 Empréstimos e financiamentos:  São
registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros
proporcionais até a data do balanço. 3. Contraprestações pecuniárias a
receber: O faturamento das mensalidades dos planos é emitido por boletos
de cobrança bancária e registrado na contabilidade pelo regime de compe-
tência, o saldo desta rubrica refere-se aos valores das mensalidades a
receber deduzidas das vencidas a mais de 60 dias.
4. Títulos e Crédito a Receber ...................... 31/12/2017 31/12/2016
Agencias/Concessionárias (1) ........................ 727 600
Créditos a Receber ......................................... 1.013 1.431
....................................................................... 1.740 2.031
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/concessi-
onárias na comercialização dos planos junto aos novos associados.

5. Outros Valores e Bens:  Refere-se a cheques devolvidos e cheques pré-
datados de acordos efetuados com associados de mensalidades pendentes.
6. Depósitos Judiciais: Estão representados na rubrica “Valores e Bens” no
Ativo Não Circulante e são provenientes de ações judiciais em andamento,
cuja previsão de ganho e recebimento deve ultrapassar 365 dias.

Diretoria:  Fernando Jose Moredo - Presidente                                                                     Célia Regina de Castro - Contadora - CRC 1SP 149.352/O-5

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO -
TRASMONTANO São Paulo (SP). Opinião:  Examinamos as demonstrações
contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as
respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezembro de
2017, 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 ANS - Agência
Nacional de Saúde. Base para opinião:  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 “Responsabilidades dos auditores independentes
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações contábeis:  A administração da Entidade é
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação

da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes
pela auditoria das demonstrações contábeis:  Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, 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,

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

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e

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 Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações contábeis 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 Entidade a não mais se manter

e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis 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. Outros Assuntos:  Farmácia Trasmontano Ltda. A empresa
Farmácia Trasmontano Ltda., controlada pelo Centro Trasmontano de São
Paulo, teve suas demonstrações contábeis por nós auditadas. IGESP S/A.
A entidade é controladora do IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo, que teve suas demonstrações
contábeis por nós auditadas.

São Paulo, 02 de março de 2018.
MAION & OLIVEIRA, AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

CRC – 2PA 0262/T-9
 José Aparecido Maion  - Contador -  CRC 1–SP– 117.681/O-3

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

7. Investimentos: As principais informações das participações societárias, mantidas em 31 de dezembro de 2017 são:
Resultado de

Resultado de participação em
Empresa Saldos em Participação Saldo em controladas

 31/12/2016  em Controladas   31/12/2017    em 31/12/2016
IGESP S/A Centro Medico Cirurg.Inst.Gast.SP ................................ 99.661 2.430 102.091 7.036
Farmácia Trasmontano Ltda ............................................................... 100 – 100 –
Total Geral ........................................................................................ 99.760 2.430 102.190 7.036

O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada. Nesse
exercício houve investimento na controlada com a finalidade de otimizar o
uso da rede hospitalar para melhoria no atendimento aos associados.  7a.
Redução Investimento: Por determinação da ANS – Agencia Nacional da
Saúde, e de acordo com a IN 47/2011, a entidade foi obrigada a estornar a
reavaliação dos imóveis da sede da investida Hospital IGESP realizada em
2010 no valor de R$ 26.199 em razão daquela agencia não referendar o ICPC
10, que trata do custo atribuído (deemed cost) de seus ativos, a fim de
excluir os efeitos do Ajuste de Avaliação no valor do investimento.
8. IMOBILIZADO                          2.017  2.016

Custo
Corrigido e Deprec.

Contas Reavaliado  Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio
 Não Hospitalares .................... 24.365 3.655 20.710 13.713
Maquinários e Equipamentos ... 1.245 585 659 557
Instalações .............................. 1.808 504 1.304 658
Equip.Inform ............................ 1.369 1.165 204 119
Móveis e Utensílios ................. 1.484 939 545 427
Veículos ................................... 261 109 152 203
Benfeitorias bens de Terceiros 1.236 686 550 0
Total ......................................... 31.768 7.643 24.124 15.678
9. PROVISÕES TÉCNICAS     2017      2016
Provisão de Premio/Contraprestação
 não Ganha -PPNG ..................................................  18.593  14.021
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS ....... 15.557 11.593
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/
  Outros prestadores Serviços Assistenciais .......... 51.644 34.531
Provisão de Eventos Ocorridos e
  Não Avisados-PEONA ........................................... 11.556 14.940
TOTAL ...................................................................... 97.350 75.085
Por determinação da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS o
calculo da Nota Técnica da PEONA foi acrescido dos valores referentes ao
Ressarcimento ao SUS, sendo essa a razão do aumento dessa provisão. Os
valores que compõe referido cálculo são os valores brutos recebidos do SUS.
10.  Processos Judiciais: O Centro Trasmontano de São Paulo possui
processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como no polo passi-
vo, no montante de R$ 11.633 milhões, conforme discriminado. A posição da
assessoria jurídica sobre os processos cíveis e trabalhistas movidos contra
a Entidade, tem probabilidade de perda remota, razão pela qual não há

necessidade de constituição de provisão. Os processos de ações cíveis
contra terceiros, a entidade já obteve acordos em 90% dos processos e nos
10% restantes, a probabilidade de ganho é certa.
Natureza ..................................................................... Valor Total
Trabalhistas ................................................................. 2.027
Cíveis – Passiva ......................................................... 9.606
Total ............................................................................. 11.633
11. Empréstimos e Financiamentos: São empréstimos contraídos junto a
Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores com
vencimento até 12 meses no montante de R$ 103 e no não circulante R$ 4.
12. Cobertura de Seguros: Os seguros são contratados sob a forma de limite
máximo de indenização único, valores considerados suficientes pela Admi-
nistração da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.
Os principais seguros e suas respectivas coberturas em 31 de dezembro de
2017 e 2016 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas ...................... Cobertura 2017 Cobertura 2016
Incêndio, raio, explosão e vendaval .. 5.000 5.000
Danos elétricos comuns ..................... 100 100
Roubo e furtos de bens ...................... 50 50
Equipamentos eletrônicos .................. 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel ................. 300 300
Responsabilidade civil ........................ 100 100
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos 11 11
Roubo /Valores em Transito ................ 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos .............. 25 25
Vendaval/ciclone/tornado ................... 300 300
Recomposição de documentos ........... 100 100
Despesas Fixas – Pl 6 meses ............ 1.000 1.000
Total ................................................... 7.096 7.096
13. RESSARCIMENTO AO SUS:  A Operadora procedeu aos lançamentos
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do disposto na
IN nº 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos recebi-
dos no exercício de 2016 pelo percentual histórico de cobrança (% hc). Os
valores devidos até 30/04/2017, foram parcelados em até 180 meses de
acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043/14 e 13.946/17. 14. EVENTOS
MEDICOS HOSPITALARES:  A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de
EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR
do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º. Trimestre de 2016
está em conformidade com Oficio Circular DIOPE Nº 01, de 01/01/2013,
referente aos planos individuais firmados, posteriormente à Lei nº 9.656/1998,
com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR
INDIVIDUAL/FAMILIAR - Antes da Lei : 41111101

Consulta Médica         Exames         Terapias       Internações Outros Atendimentos Demais Despesas                 Total
Rede Propria 1.456.815,21 2.927.388,94 41.924,94 30.084.453,63 5.250,14 - 34.515.832,86
Rede Contratada 2.185.571,51 2.346.207,53 1.509.581,37 6.075.319,66 2.638.466,15 366.060,31 15.121.206,53
Total 3.642.386,72 5.273.596,47 1.551.506,31 36.159.773,29 2.643.716,29 366.060,31 49.637.039,39

INDIVIDUAL/FAMILIAR - Pós Lei: 41111102
Depois da Lei Consulta Médica           Exames          Terapias       Internações Outros Atendimentos Demais Despesas                 Total
Rede Própria 7.004.128,09 14.638.623,30 220.803,14 105.697.190,28 18.570,26 - 127.579.315,07
Rede Contratada 35.324.885,74 29.454.256,84 18.229.514,70 46.932.580,84 7.120.328,19 2.336.856,39 139.398.422,70
Totais 42.329.013,83 44.092.880,14 18.450.317,84  152.629.771,12 7.138.898,45 2.336.856,39  266.977.737,77

COLETIVO EMPRESARIAL – Pós Lei: 41111106
Depois da Lei Consulta Médica           Exames          Terapias       Internações Outros Atendimentos Demais Despesas                 Total
Rede Própria 1.130 590 1 1.307 3 0 3.032
Rede Contratada 1.937 1.403 159 1.081 18 51 4.647
Totais 3.067 1.993 160 2.388 21 51 7.679

De acordo com a agência 
chinesa Xinhua, a visita 
ocorreu entre o último 

domingo e ontem (28).
Na ocasião, Kim também 

aproveitou para convidar o pre-
sidente chinês Xi Jinping para 
viajar até a Coreia do Norte. 
Segundo a “KCNA”, o convite 
foi aceito.

Esta é a primeira visita do 
líder norte-coreano para fora do 
país desde que assumiu o cargo 
em 2011, no lugar de seu pai, 
Kim Jong Il. Em comunicado, 
o ministério das Relações Ex-
teriores da China afi rmou que, 
durante o encontro, Kim res-
saltou a situação na Península 
Coreana. “A Coreia do Norte 
tomou a iniciativa de aliviar as 
tensões e apresentar propostas 
para negociações de paz”.

“A questão da desnucleari-
zação da Península Coreana 
pode ser resolvida se a Coreia 
do Sul e os Estados Unidos 
responderem ao nosso esforços 
com boa vontade e criarem uma 
atmosfera de paz e estabilidade, 
tomando medidas progressivas 
e síncronas para a realização 
da paz”, acrescenta o texto, 
citando Kim, que teve “conver-
sas exitosas” com o Xi-Jinping 
sobre “as relações entre os dois 
partidos e os dois países, nossas 
respectivas situações internas”, 
além de outros assuntos.

A agência Xinhua relata que 
as declarações do líder norte-
-coreano ocorreram durante 
um banquete oferecido pelo 
presidente chinês a ele e à 
sua mulher, Ri Sol Ju. A visita 

ocorreu em meio às negocia-
ções diplomáticas sobre os 
encontros que Kim deve ter 
com os presidentes dos Estados 
Unidos e da Coreia do Sul. A 
China é a principal aliada dos 
norte-coreanos. No entanto, as 
relações haviam esfriado devido 
ao apoio do governo chinês às 
sanções da ONU contra Pyon-
gyang.

O primeiro-ministro do Ja-
pão, Shinzo Abe, reiterou a 
prioridade do processo de 
“desnuclearização” da penín-
sula coreana, após a reunião 
entre o líder norte-coreano, 
Kim Jong-um, e o presidente 
chinês, Xi Jinping. “É impor-
tante neste momento que a 
Coreia do Norte decida irre-
versivelmente a abandonar seu 
míssil e seu programa nuclear”, 
disse Abe durante uma sessão 
parlamentar, indicando que 
seu executivo está esperando 
por mais detalhes da reunião 
da China.

A administração de Tóquio 
sempre manteve uma posição 
intransigente em relação à Co-
reia do Norte, com um pedido 
de aumento constante da pres-
são por parte da comunidade 
internacional, diplomática e 
econômica, com a manuten-
ção de sanções comerciais. 
O primeiro-ministro japonês 
visitará Washington no próximo 
mês para uma reunião com o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, em antecipação 
à cúpula entre as delegações do 
governo norte-americano e a 
Coreia do Norte (ANSA).

Esta é a primeira viagem do líder norte-coreano a outro país.

China e Pyongyang 
confi rmam visita de 

Kim Jong-un a Pequim
Os governos da China e da Coreia do Norte 
confi rmaram a visita surpresa a Pequim do 
líder Kim Jong-un, o qual se mostrou disposto 
a reduzir tensões em torno de seu programa 
nuclear, além de realizar uma cúpula com os 
Estados Unidos

EPA

Curitiba - O deputado Jair 
Bolsonaro (PSL-RJ), pré-can-
didato à Presidência da Repú-
blica, ironizou ontem (28), em 
Curitiba, os ataques sofridos 
pela caravana do ex-presidente 
Lula pelo Sul do País. “Lula 
quis transformar o Brasil num 
galinheiro, agora está por aí 
colhendo ovos por onde passa”, 
disse o parlamentar em cima de 
um carro de som estacionado 
em frente ao aeroporto da ca-
pital paranaense.

Bolsonaro também ironizou 
a iminência de prisão de Lula, 
condenado em segunda instân-
cia por corrupção e lavagem 
de dinheiro. “Não quero ele na 
cadeia. Quero ele em cana. Ele 
não gosta tanto de cana, vai 
levar cana”, disse. Em frente ao 
deputado, uma faixa afi xada no 
carro de som dizia: “Lula ladrão. 
Em Curitiba, só na prisão”. O 
deputado não citou o atentado 
a tiros aos ônibus que faziam 
parte da caravana de Lula. 
Coube ao deputado Fernando 
Francischini (PSL-PR) falar 
sobre o assunto. Ele sugeriu 
que o ataque foi uma simulação.

Bolsonaro chegou a Curitiba 
no mesmo dia em que Lula 
encerrou, também na cidade, 
sua caravana. No saguão no 
aeroporto, foi recebido por 

Deputado Jair Bolsonaro

(PSL-RJ).

Lula quis ‘transformar 
País’ em galinheiro e 

agora colhe ovos

cerca de 400 pessoas, aos 
gritos de “Mito, Mito”. Entre 
os apoiadores, havia represen-
tantes de grupos de extrema 
direita, como Revoltados On 
Line, Endireita Paraná e Lava 
Togas. Bolsonaro foi carregado 
nos braços pelos manifestantes 
da área de desembarque até o 
carro de som que o aguardava 
na porta do aeroporto (AE).
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