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Leilões

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF nº 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Acionistas a comparecerem em 
sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal nº 424, 1º 
andar, São Paulo-SP, dia 07/11/2016 às 10:00 horas, 
para reunirem-se em AGO, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das 
contas e demonstrações financeiras do exercício social 
findo em 31/12/2015. 2) Remuneração dos administra-
dores. 3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 
11/10/2016. Henry Makosud Neto – Diretor Presidente.

(12, 14 e 15/10/2016)
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ON LINE
ON LINEMILAN

www.milanleiloes.com.br

DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 18 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP. LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 220 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO

AUTOMÓVEIS • CAMINHÕES • MOTOS

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINELOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: OUTROS ESTADOS:CUPECÊ/SP •

PORTO ALEGRE/RS •ITAJAÍ/SC • CORIBE/BA • ANGRA DOS

REIS/RJ • RIO VERDE/GO

BANCO BMG S.A. - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, no dia 24 de outubro de 2016, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de delibera-
rem sobre as seguintes matérias: 01. Deliberar sobre redução do capital social da Companhia no valor de até 
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com o consequente cancelamento de ações ordinárias, sem 
valor nominal; 02. Deliberar sobre a alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, para adequá-la à redução do capi-
tal social; 03. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 14 de outubro de 2016.
BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

Luta
de classes

A Nature da última sema-
na traz uma seção especial 
sobre desigualdade. Em um 
dos artigos que compõem 
o especial, Mike Savage, 
codiretor do Instituto de 
Desigualdades Interna-
cionais da London School 
of Economics exorta os 
cientistas sociais a chegar 
a uma defi nição comum de 
“classe”.

Ele chama atenção para 
o impacto das divisões de 
classe em eventos políticos 
recentes de grande impor-
tância, como o voto pela 
saída do Reino Unido da 
União Europeia.

Savage argumenta que 
as diferentes abordagens 
da questão de classe so-
cial no meio acadêmico 
– com recortes baseados 
em renda, emprego, tipos 
de capital (cultural, social, 
econômico), etc. – têm 
implicações graves, já que 
afetam “como os governos 
tratam as desigualdades 
cada vez maiores” em suas 
sociedades (Jornal da Uni-
camp).

Números
e visão

Pessoas cegas de nas-
cença usam parte do 
córtex cerebral visual 
para processar equações 
matemáticas, diz artigo 
publicado no periódico 
PNAS. Já pessoas que 
enxergam, mesmo com 
os olhos vendados, não 
ativam essa região do cé-
rebro ao realizar a mesma 
tarefa.

O trabalho, realizado 
por pesquisadores ad Uni-
versidade Johns Hopkins, 
pediu a voluntários – cegos 
de nascença ou pessoas 
que veem, mas de olhos 
vendados – que resol-
vessem contas simples e 
pequenas equações men-
talmente, enquanto eram 
submetidos a um exame 
de ressonância magnética 
funcional (fMRI).

Nos dois grupos, as áreas 
do cérebro normalmente 
associadas ao trabalho 
matemático foram ati-
vadas, mas os cegos – e 
apenas eles – se valeram 
também de parte das re-
giões que, nas populações 
que enxergam, cuidam do 
processamento visual. “Os 
resultados sugerem que a 
experiência pode alterar 
radicalmente a base neural 
do pensamento numérico”, 
diz o artigo (Jornal da 
Unicamp).

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

I.B.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS  E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28 - NIRE 35.300.451.007

Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23/08/2016
Data, hora e local: No dia 23/08/2016, às 9h, na sede social, Rua Pais de Araujo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Daniel Santos de Oliveira;
Secretária: Gabriella Rodrigues Menezes de Freitas.  Deliberações aprovadas por unanimidade: i) Aumentar o capi-
tal social da Companhia atualmente de R$ 71.400.200,00, para R$ 75.400.200,00, ou seja, um aumento de R$
4.000.000,00, mediante a emissão de 4.040.404 novas ações, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão
de aproximadamente R$ 0,99 cada, sendo que o preço de emissão foi fixado adotando-se o valor do patrimônio líqui-
do da ação, nos termos do inciso II, §1º, do Artigo 170, da Lei 6.404, conforme balanço apurado em maio de 2016.
Referidas novas ações serão integralmente subscritas e integralizadas pela acionista Vista Real Estate Fundo de
Investimento em Participações, conforme Boletim de Subscrição, com a anuência da acionista Vista Investimentos
Imobiliários Ltda. que expressamente renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações.2. Em
razão do aumento de capital ora aprovado, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 75.400.200,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, dividido em 75.652.333 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº 430.725/16-4 em 03/10/16. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC
CNPJ Nº 62.277.207/0001-65

BALANÇO SOCIAL
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PASSIVO                2014               2013
Reapresentado

CIRCULANTE  47.829.488  50.886.382
Salários e encargos sociais (nota 3.12)  830.523  610.038
Férias a pagar (nota 3.12)  158.386  174.205
Fornecedores (nota 3.14)  11.693.552  12.108.191
Impostos, taxas e contribuições  1.003.704  944.375
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15)  1.066.326  1.366.942
Outras contas a pagar (nota 3.17)  14.220.541  9.612.955
Processos Trabalhistas (nota 3.16)  148.688  469.350
Parcelamento de impostos (nota 3.13)  2.339.274  1.829.520
Obrigações com convênios (nota 3.17)  16.368.495  16.374.129
Receita antecipada (nota 3.18)  -  7.396.676
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  66.887.572  64.989.170
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15)  620.326  368.795
Parcelamento de impostos (nota 3.13)  13.612.690  10.278.024
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.16)  52.654.556  54.342.350
PASSIVO A DESCOBERTO (50.347.236) (49.413.631)
 Patrimônio social  20.000  20.000
 Ajuste de avaliação patrimonial  50.109.968  50.109.968
 Déficit acumulado  (98.976.459)  (84.071.012)
 Déficit do exercício  (1.500.746)  (15.472.587)

TOTAL PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO  64.369.823  66.461.921

ATIVO                 2014               2013
Reapresentado

CIRCULANTE  574.501  397.018
Caixa e equivalentes (nota 3.5)  84.325  89.402
Outros créditos (nota 3.6)  429.624  110.238
Créditos a receber (nota 3.7)  -  150.292
Estoques (nota 3.8)  59.587  46.076
Despesas Antecipadas  965  1.011
ATIVO NÃO CIRCULANTE  63.795.323  66.064.903
Depósitos e cauções (nota 3.9)  82.730  -
Tangível líquido (nota 3.10)  61.577.702  63.930.012
Intangível líquido (nota 3.10)  2.134.891  2.134.891
TOTAL ATIVO  64.369.824  66.461.921

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO 2014 E 2013 - Em R$ (Reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E 2013
(Em Reais)

               2014               2013
RECEITAS OPERACIONAIS  21.202.395  10.589.071
Com atividades de saúde  14.932.894  1.228.085
Com convênios  14.932.894  1.228.085
Outras receitas  6.269.501  9.360.986
Com educação  5.388
Com taxas  -  5.320
Com locações  209.690
Com assistência social  -  4.994.479
Com doações  1.975.455  -
Com renúncia fiscal (nota 6.1)  934.131
Gratuidades (nota 8)  3.144.836  4.361.187
DESPESAS OPERACIONAIS  22.703.141  26.061.657
Pessoal  2.632.827  2.309.913
Serviços  1.497.251  3.016.876
Administrativas  4.355.380  12.936.928
Materiais  619.797  687.028
Tributárias  155.887  100.634
Depreciações e amortizações  2.356.771  1.608.918
Despesas financeiras líquidas  7.006.260  1.040.174
Com renúncia fiscal (nota 6.1)  934.131
Gratuidades (nota 8)  3.144.836  4.361.187
DÉFICIT DO EXERCÍCIO (1.500.746) (15.472.587)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Em Reais)

           2014             2013
DÉFICIT DO EXERCÍCIO (1.500.746)  (15.472.587)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (1.500.746) (15.472.587)

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Em Reais)

           2014             2013
1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
a) Resultado líquido ajustado 1.423.165 (53.632.044)
 (-) Déficit líquido do exercício (1.500.746) (15.472.587)
 (+) Depreciação 2.356.771 1.608.918
 (+/-) Ajuste Imobilizado  -  312.505,66
 (+/-) Ajuste de exercícios anteriores  567.140 (40.080.881)
b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo
  (circulante + não circulante) (265.289) 5.897.254
 Acréscimo/Decréscimo de Créditos a
  Receber - circulante 150.292 91.873
 Acréscimo/Decréscimo de Título a receber de terceiros  -  -
 Acréscimo/Decréscimo de Outros Créditos (319.386) 299.718
 Acréscimo/Decréscimo de Créditos a
 Receber - não circulante  - 681.281
 Acréscimo/Decréscimo de Estoques (13.511) (5.124)
 Acréscimo/Decréscimo de Adiantamentos  - 453.158
 Acréscimo/Decréscimo de Despesas antecipadas  46 475
 Acréscimo/Decréscimo de Depósitos e Cauções (82.730) 4.375.873
c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo
  (circulante e não circulante) (1.109.406) 48.214.032
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento
  de impostos - não circulante  509.754  (1.816.317)
 Acréscimo/Decréscimo de Provisão para
  contingências trabalhistas  (1.687.794)  46.221.788
 Acréscimo/Decréscimo de Receita antecipada  (7.396.676)  4.923.636
 Acréscimo/Decréscimo de Impostos, taxas
   e contribuições  59.329  774.142
 Acréscimo/Decréscimo de Fornecedores  (414.640)  11.312.682
 Acréscimo/Decréscimo de Obrigações com SMS  (5.634)  (67.415)
 Acréscimo/Decréscimo de Salários e encargos sociais  220.485  182.576
 Acréscimo/Decréscimo de Provisão férias e
 encargos sociais  (15.819)  14.402
 Acréscimo/Decréscimo de Outras contas a pagar  4.607.585  (13.336.075)
 Acréscimo/Decréscimo de Processos Trabalhistas  (320.662)  301.050
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento de impostos  3.334.665  (296.437)
d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 48.470 479.243
2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (4.461) (1.748)
 (-) Aquisições de Imobilizado (4.461) (1.748)
3) Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamentos (49.086) (444.105)
 Aumento do Empréstimo - Circulante 251.530 (440.634)
 Redução do Empréstimo - Não Circulante  (300.616) (3.471)
4) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 + 3 ) (5.077) 33.389
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 89.402 56.013
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 84.325 89.402

(5.077) 33.389

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

(Valores Expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - 1.1. ORIGEM DAS RECEITAS:  A Organiza-
ção Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, confor-
me seu estatuto social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e doa-
ções que lhe forem feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b)
rendas de locações de bens próprios;  c) rendas de contratos de parcerias
com instituições públicas e privadas: d) indenizações, juros e remuneração de
depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos prestados, de
forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM
DAS DESPESAS:  A Organização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC
constitui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da
seguinte forma: a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos
de administração e outros eventuais, bem como conservação, melhoria e am-
pliação do seu patrimônio; c) Benefícios concedidos a título gratuito, que im-
portem encargos para o patrimônio social. 2. APRESENTAÇÃO DAS DE-
MONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram concluí-
das e autorizadas pela Administração para divulgação em 21 de setembro de
2015, sendo elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Con-
tabilidade, considerando também os aspectos a serem observados por entida-
des sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem
Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Fede-
ral de Contabilidade e em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/
09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicá-
veis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. RESUMO DAS PRINCI-
PAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:  As principais políticas contábeis aplicadas na
preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresenta-
dos. 3.1. Base de preparação e apresentação – As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no
item 02 acima. A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade
com NBC-TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o
exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação
das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior
complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significa-
tivas para as demonstrações contábeis. 3.2. Reconhecimento das despe-
sas e receitas – As despesas e receitas são reconhecidas, respeitando o
Princípio da Competência. As receitas somente quando há aumento nos be-
nefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminui-
ção no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. 3.3.
Ativo Circulante - O ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo
deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções
ao valor recuperável. 3.4. Moeda funcional e de apresentação – As de-
monstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Organização. 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa – Compreen-
dem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto
prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor, que
estão registradas pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação
acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. 3.6 Outros
Créditos - Referem-se a adiantamentos a fornecedores, impostos a com-
pensar e ativos a realizar; 3.7. Créditos a receber: circulante e não cir-
culante - Compostos por valores de convênios, saldos de venda de bens
e direitos anteriormente registrados no ativo permanente e de contratos
de locações; 3.8. Estoques – São avaliados pelo custo médio de aquisi-
ção e não excedem ao valor de mercado;
Estoques          2014         2013
Materiais de Escritório  12.922,79  8.721,38
Materiais de Copa e Cozinha  32,66  7,34
Materiais Hospitalares  44.297,79  36.322,67
Materiais para Animais e Agricolas  520,60  520,60
Outros Materiais  1.813,33  504,12
Totais  59.587,17  46.076,11
3.9. Depósitos e cauções – Substancialmente compostos por depósitos ju-
diciais; 3.10. Ativo Imobilizado e Intangível - Estão demonstrados ao custo
histórico de aquisição, deduzido das depreciações, que são calculadas pelo
método linear, conforme as taxas de expectativas de vida útil dos bens. Os
ativos do imobilizado e do intangível tem o seu valor recuperável testado, no
mínimo anualmente. A Administração entende que não há indícios de des-
valorização relevante dos bens que compõe esse grupamento, em decor-
rência não foram feitos ajustes do valor de recuperação do ativo, nos termos
do Pronunciamento Técnico CPC 01. Durante 2014 as adições de imobiliza-
do somaram apenas R$ 4.461 sem ocorrência de baixas ou transferências.
A depreciação referente ao exercício de 2014 foi de R$ 2.356.771. A seguir
demonstramos os saldos das contas no final do exercício:

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração da Or-
ganização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, submete a sua
apreciação as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de de-
zembro de 2014, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da legisla-
ção vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias. 1. IDENTI-
FICAÇÃO: A Organização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC é uma
associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos, com finalidade
não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, fundada em 28/
06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Cartório de
1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São
Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e cadastros: (a) Utilidade Pú-
blica Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamentado
na Lei nº. 91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo Decreto nº. 50.517 de
02/05/1961 e pelo Decreto de 25/05/1992, publicado no Diário Oficial da
União em 26/05/1992; (b) Utilidade Pública Estadual, Lei nº. 309 de 08/07/
1974, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 09/07/1974; (c)
Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 06/01/1999, Diário Ofici-
al do Município de 07/01/1999; (d) registros no Conselho Nacional de As-
sistência Social - CNAS, Processos nº. 239.978/74, 256.799/77 e 010.813/
74, emitidos em 08/1992 e processo nº 28.996.025.647/95 pedido de reno-
vação nº 71010.000.804/2007-12, deferido por força da Resolução CNAS nº
7 de 03/02/2009 e Ministério da Saúde – MS - Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social – CEBAS, pedidos de renovação Processo nº
25000.055154/2010-40, Processo nº 25000.188140/2012-73 e Processo nº
25000.236392/2014-88, em análise. (e) registro no Conselho Estadual de

Assistência Social – CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99; (f) Organização
Social – O.S. pela Prefeitura do Município de São Paulo em 13/08/2007,
D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº. 2007.0.206.088-3.
2. DAS FINALIDADES: A Organização Saúde com Excelência e Cidada-
nia - OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover a saúde por
meio de parcerias públicas e privadas; b) promover a saúde particular respei-
tando a filantropia na forma da Lei; c) estimular pesquisas na área de saú-
de, por meio de parcerias públicas e privadas; d) promover integração a
educação, por meio de parcerias com instituições de ensino na esfera da
saúde; e) promover assistência social e filantrópica, em seu sentido lato, dire-
tamente, mediante criação de núcleos comunitários, e unidades de assistên-
cia à saúde ou, supletivamente, por meio de colaboração a entidades já
existentes, assessorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o de-
senvolvimento da solidariedade humana, mediante o aperfeiçoamento do
Homem e a preservação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, soci-
ais, cristãos e democráticos; g) locação e administração de bens móveis e
imóveis próprios; h) outras atividades de relevante interesse social. 2.1 LE-
GISLAÇÃO: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e as orientações contidas na Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG
2002. 3. DO HISTÓRICO: A Organização Saúde com Excelência e Cida-
dania - OSEC foi fundada em 28 de junho de 1968, com objetivo de cumprir
seu papel social e, ao longo dos anos, subordinou as suas atividades e
ações ao pleno exercício e cumprimento de suas finalidades estatutárias vi-

gentes, buscando, em toda a sua história, atender a comunidade carente
do seu entorno, fazendo parte do cenário da região e participando das
ações de saúde locais. 3.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS: As atividades de as-
sistência social e filantrópicas desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de
2014 e de 2013, foram registradas, de forma detalhada, no Relatório de
Atividades realizadas, que foi apresentado para os seguintes órgãos: a) Mi-
nistério da Justiça – MJ; b) Ministério da Saúde – MS; c) Secretaria de Estado
da Justiça e Defesa da Cidadania; 3.2. RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO SUS –
A OSEC manteve tratativas com a Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura
de São Paulo, durante o ano de 2013, visando à renovação do Convênio,
para prestação de atendimentos para pacientes do SUS, que teve a sua vi-
gência publicada no Diário Oficial da cidade de São Paulo em 23 de fevereiro
de 2013. O termo de Convênio 02/SMS-G/2013 foi assinado em 14 de março
de 2013. A OSEC prestou serviços médicos ambulatórias, cirúrgicos e de di-
agnósticos a usuários aos atendimentos do SUS, especialmente, no período
de janeiro a março de 2014 e na forma de gratuidade para pacientes não
usuários do SUS. 4. ESTRUTURA VOLTADA PARA ASSISTÊNCIA A SAÚ-
DE: 4.1. Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda – HEWA é a unidade
da OSEC em que são desenvolvidas as atividades de saúde e de assistên-
cia social, com as seguintes unidades: Centro de Saúde Escola Dr.
Ananias Pereira Porto – CSE e Hospital Escola Dr. Wladimir Arruda –
HEWA, que funcionam, em conjunto, na modalidade de hospital dia, ofere-
cendo consultas em especialidades médicas, exames diagnósticos, de labora-
tório e de imagem, imunização, acompanhamento e terapias de reabilitação
cognitiva, motora e psicossocial, procedimentos de baixa e de média complexi-

dade. O HEWA presta serviços de saúde de alta qualidade, contando com
profissionais de alto gabarito, em decorrência, principalmente, do convênio
mantido com a Universidade de Santo Amaro – UNISA, para o desenvolvimen-
to de atividades de internato do Curso de Graduação em Medicina e de Pro-
gramas de Residência Médica, além de atividades de estágios dos cursos de
Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Serviço Social e de Psicologia. A estrutura
do HEWA tem uma área de 2.500 m², expansíveis para 3.720 m², englobando
parte dos prédios anexos. Suas dependên-cias atendem as exigências da Vi-
gilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, CRM e COREN,
quanto a dimensões, luminosidade e tratamento de resíduos. O HEWA reali-
zou total de 150.099 atendimentos, no ano de 2014, segmentados: (a) atra-
vés do SUS alcançando o volume de 32187 atendimentos e 1223 atendimen-
tos gratuitos por conta do “item C” da Novação do Termo de Ajustamento de
Conduta e do Termo de Convênio nº 02/SMS-G/2013; (b) 116.689 atendi-
mentos, na forma de gratuidade, sem o respaldo de recursos financeiros oriun-
dos do SUS, exercendo, sem solução de continuidade, a sua vocação de prati-
car a gratuidade em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais, em
internações na modalidade de hospital dia, em diagnósticos, em eventos de
baixa e de média complexidade e em atenção básica.  5.  AGRADE-
CIMENTOS: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros
do Conselho Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornece-
dores, órgãos públicos, instituições educacionais e financeiras, pela parce-
ria e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para a condução
dos projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2014.

A Administração.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2013 -  (Em Reais)
Patrimônio   Ajuste de Avaliação Reserva de Déficit Déficit
        Social               Patrimonial   Reavaliação   Acumulado     Exercício                Total

Saldo em 31/12/2012  20.000  50.109.968  7.998.644  (23.461.298)  (28.527.476)  6.139.838
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5)  -  -  (7.998.644)  (32.082.238)  -  (40.080.882)
Déficit do exercício  -  -  - -  (15.472.587)  (15.472.587)
Resultado do exercício anterior  -  -  -  (28.527.476)  28.527.476  -
Saldo em 31/12/2013  20.000  50.109.968  -  (84.071.012)  (15.472.587)  (49.413.631)
Ajustes de exercícios anteriores (nota )  -  -  -  567.140  -  567.140
Déficit do exercício  -  -  -  -  (1.500.746)  (1.500.746)
Resultado do exercício anterior  -  -  -  (15.472.587)  15.472.587  -
Saldo em 31/12/2014  20.000  50.109.968  -  (98.976.459)  (1.500.746)  (50.347.237)

Descrição Taxa              R$                R$          2014         2013
 das Contas  anual Depr.Amortz

Deprec.         Custo  acumulada      Líquido      Líquido
Bens Tangíveis 88.242.577 (26.664.875) 61.577.702 63.930.013
Terrenos -  35.466.944  - 35.466.944 35.466.944
Edificações 4%  30.021.704  (6.435.588) 23.586.116 24.786.984
Benfeitorias
  em Imóveis
   de Terceiros 10%  1.144.675  (1.144.675)  -  112.453
Máquinas e
 equiptos. 10%  6.578.516  (6.578.516)  -  198.014
Equipto. Médico
  e Cirúrgico 10%  1.301.895  (992.572)  309.323  439.513
Móveis e
  Utensílios 10%  3.259.776  (3.259.776)  -  311.684
Véiculos 20%  353.365  (353.365)  -  5.229
Computadores
e Periféricos 20%  5.752.008  (5.752.008)  -  262.518
Acervo bibliográfico 10%  2.141.938  (2.141.938)  -  131.007
Acervo radiofônico 10%  6.437  (6.437)  -  348
Obra de arte -  8.119  -  8.119  8.119
Obras em andamento -  2.207.200  -  2.207.200  2.207.200
Bens Intangíveis  4.506.614  (2.371.723)  2.134.891  2.134.891
Marcas e patentes 10%  131.836  (131.836)  -  -
Software 20%  1.709.231  (1.709.231)  -  -
Direitos autorais -  10.000  -  10.000  10.000
Linhas telefônicas -  65.849  -  65.849  65.849
Bens Desenvolvimento
 e Implantação -  2.589.698  (530.656)  2.059.042  2.059.042
Total 92.749.191 (29.036.598) 63.712.593 66.064.903
3.11. Passivo Circulante - É demonstrado por valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualiza-
ções monetárias incorridas.  3.12. Salários, Férias e Encargos Sociais -
As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a
pagar são constituídas com base na remuneração dos empregados, inclu-
indo as férias vencidas e proporcionais e os encargos sociais correspondentes.
3.13. Parcelamento de impostos: circulante e não circulante – contem-
plam o parcelamento de IPTU e o REFIS IV, conforme tabela abaixo:

         2014         2013
REFIS IV 12.500.603 9.279.362
IPTU 1.112.087 998.663

13.612.690 10.278.024
Menos: parcela do circulante (2.339.274) (1.829.520)
Parcela do não circulante 11.273.416 8.448.504
3.14. Fornecedores – Compostos substancialmente por contratação de servi-
ços de consultoria e assessoria jurídica e obrigações comerciais. 3.15. Em-
préstimos e Financiamentos: circulantes e não circulantes - Os emprésti-
mos e financiamentos são registrados ao custo de captação, deduzidos das
amortizações e acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço,
conforme demonstração abaixo:
Banco          2014         2013
Caixa Econômica Federal Curto Prazo 1.046.443 885.109
Início em 18/11/2013 Longo Prazo 620.326 368.795
Prazo 36 meses (renegociado) Juros a pagar 19.883 481.798,
Capital de giro – TR + 1,5% am Totais 1.686.652 1.735.737
3.16. Provisão para Contingências – A OSEC é parte em diversos proces-
sos de natureza de ordem trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibilidades de

âmbito federal que se encontra em diferentes fases processuais. A Administra-
ção avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião dos
seus assessores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as
perdas são prováveis. 3.17. Outras contas a pagar – Refere-se a obriga-
ções e empenhos com órgão governamentais e prestação com serviços médi-
cos de autônomos. 3.18. Receitas antecipadas – As receitas antecipadas
de recursos financeiros sobre convênios, locações e outros serviços operacio-
nais a realizar foram liquidados com recursos de doações recebidas durante o
exercício de 2014.  4. COBERTURA DE SEGUROS - A OSEC mantém segu-
ros com a finalidade de atender as medidas preventivas cabíveis, em valor
considerado suficiente para a cobertura de sinistros que possam ocorrer e, por
isso, a administração julga que não haverá impedimento e/ou descontinuidade
das atividades de saúde e de assistência social da Instituição. 5. AJUSTE DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES - Os ajustes de exercícios anteriores identificados
em 2014 foram registrados diretamente na conta de déficits acumulados, inte-
grante do patrimônio líquido e decorreram substancialmente por erros de avali-
ação de contingências e processos desconhecidos, de controles internos so-
bre contas de depreciação dos bens imobilizados, sobre controles de valores
registrados como depósitos judiciais sem documentação hábil que possibilidade
identificação, conciliação e mensuração de cada processo, de perdas sobre
saldos antigos de difícil liquidação sem garantias real de recebimento.  6.  IMU-
NIDADE TRIBUTÁRIA:  6.1 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - A OSEC está enqua-
drada como entidade Imune, na condição de Associação Civil, sem fins lucrati-
vos, conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e arti-
gos 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN, prestando contas de suas
atividades através de Relatórios de Atividades Realizadas, exigidos pelos diver-
sos órgãos governamentais, que demonstram a assistência social e a
filantropia realizadas para a manutenção dos objetivos e de suas finalidades
estatutárias. O valor das isenções usufruídas da cota patronal e da Cofins
apurados pela Entidade foi registrado contabilmente como renúncia fiscal para
atendimento das normas contábeis vigentes e no exercício de 2014 foi de R$
934.131.. 6.2 FORMALIDADES COM ÓRGÃOS REGULAMENTADORES - A
OSEC é registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – pro-
cessos nº 239.978/74, nº 256.799/77, nº 010.813/74 emitidos em 8/92 e
28.996.025.647/95 e pedido de renovação nº 71010.000804/2007-12, defe-
rido por força da Resolução nº 07 de 3/2/2009 do Conselho Nacional de As-
sistência Social – CNAS. A OSEC encaminhou os requerimentos de renovação
do CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS para o Ministério da Saúde - MS, pedidos de renovação Processo nº
25000.055154/2010-40, Processo nº 25000.188140/2012-73 e Processo nº
25000.236392/2014-88, em análise. A OSEC tem o registro no CONSEAS –
Conselho Estadual de Assistência Social, sob o n. 0038/SP/99, reconhecimen-
to de Utilidade Pública Estadual - Lei nº 309 de 8/7/74, D.O.E. de 9/7/74, re-
conhecimento de Utilidade Pública Municipal - Decreto 37.787 de 6/1/99,
D.O.M. de 7/1/99 e certificada como Organização Social – O.S. pela Prefeitura
do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Gestão, em 13/8/2007,
D.O.C de 16/8/2007, P.A. nº 2007.0.206.088-3.  A OSEC respeita a Legisla-
ção e demais normas que disciplinam a atuação das Entidades Beneficentes
de Assistência Social na área da saúde, a saber: Leis nº 12.101/09, 12.868/
13 e Lei 8.212/91 e Decretos nº 8.242/14 e 7.300/10, Portaria nº 1.970/11
do Ministério de Estado da Saúde.  6.3 AÇÕES FILANTRÓPICAS:  A OSEC
realizou 150.099 atendimentos durante 2014 segmentados: a) 33.410 atendi-
mentos por meio do Termo de Convênio relativo ao SUS; b) 116.689 atendimen-
tos de forma gratuita em 2014. O valor das gratuidades concedidas em 2014
somaram R$ 3.144.836, concentrados substancialmente na área de saúde e
parte em as-sistência social com base na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de
2009, e suas alterações publicadas nos Decretos nº 8.242 de 23 de maio de

2014 e 7.300 de 20 de julho de 2010 conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos      2014         Part.       2013         Part.
Gratuidades 1.223 0,80% 44.970 23,05%
SUS 148.876 99,20% 150.145 76,95%
Totais 150.099 100,00% 195.115 100,00%
A OSEC na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos e prestação de servi-
ços na área de saúde, está enquadrada como entidade Imune, conforme artigo
150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código
Tributário Nacional (CTN), e cumpre com a obrigatoriedade de entregar anual-
mente o Relatório de Atividades juntamente com os demais documentos exigidos
pelos diversos órgãos governamentais, objetivando manter a condição de imuni-
dade, prestando conta da filantropia realizada na manutenção dos objetivos e
de suas finalidades estatutárias. 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - O Patrimônio Líqui-
do é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória do
Patrimônio Social Inicial, acrescido ou decrescido dos valores das reavaliações e
ajustes de avaliação patrimonial dos superávits ou déficits acumulados e do re-
sultado do exercício. 8 TRABALHO VOLUNTÁRIO - A Resolução CFC Nº 1.409,
de 21 de Setembro de 2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem
Finalidade de Lucros, determina que o trabalho voluntário deve ser reconhecido
pelo valor justo da prestação do serviço recebido. Em 2013 e 2014 a OSEC não
obteve trabalho voluntário em valor relevante para registro. 9 PASSIVO A
DECOBERTO -  A Administração está empenhada em desenvolver um conjunto
de ações para buscar reverter os sucessivos déficit e reequilibrar a situação eco-
nômico financeira da entidade para manutenção dos seus trabalhos na área de
atendimento médico, através de redução de gastos, melhorias na gestão, mu-
dança no perfil da dívida e outras medidas corretivas, busca de parcerias estra-
tégicas para manutenção do negócio. 10 REAPRESENTAÇÃO  - Devido a erros
de transcrição ocorrida na publicação 09 de abril de 2015 do Diário de São Pau-
lo relativo as rubricas do déficit acumulado e resultado do exercício findo de 31
de dezembro de 2013, estamos procedendo a reapresentação das colunas do
Balanço Patrimonial para melhor entendimento e compreensão, onde foram
efetuadas as seguintes alterações:

                2013                 2013
Passivo a descoberto        publicado Reapresentado    Diferenças
Patrimônio social 20.000 20.000 -
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968 -
Déficit acumulado 38.624.486 (84.071.012) (122.695.498)
Déficit do exercício (138.168.085) (15.472.587) 122.695.498
Total (49.413.631) (49.413.631) -

PARECER DO CONSELHO FISCAL
 Os membros do Conselho Fiscal da ORGANIZAÇÃO DE SAUDE COM
EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC , de conformidade com o que dis-

DIRETORIA
Maurício Vidal  -  Diretor Presidente - CPF: 077.984.838-10

Cláudio Alves Silva - Contador - CRC1SP239165/O-1

põem a lei, examinaram, na extensão julgada necessária, Livros, Docu-
mentos de Contabilidade, Balanço Patrimonial e Demonstrações de Lu-
cros Superávit e Déficit do exercício encerrado em 31 de dezembro de

2014, tendo encontrado as contas em perfeita ordem e exatidão, são
de parecer que as mesmas sejam aprovadas pela Assembléia.

São Paulo, 20 de Março de 2015

 Norma Lúcia do Carmo S. Negrette – Conselheira
 Hélio Ituo Daikuara – Conselheiro

 Evelyn dos Santos Negrette – Conselheira

auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.  Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-
tados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro.  Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevan-
tes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da empresa. Uma auditoria inclui também a avaliação da ade-
quada apresentação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apre-
sentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.  Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião com ressalvas.  Base para opinião com ressalvas: A Administração da
Entidade adota taxas fiscais para depreciar e amortizar seus bens imobilizados
pelo método linear ao invés de considerar o desgaste pelo uso da vida útil. Além

disso, não nos apresentou laudo sobre o valor recuperável (impairment test) dos
bens descritos na nota 3.10. Nossos exames evidenciaram que os imóveis foram
hipotecados para garantia de parcelamentos e dívidas. Consequentemente, em
31 de dezembro de 2014, não foi possível determinar a razoabilidade do valor e
a depreciação acumulada e apropriada ao resultado do exercício desses bens.
No final do exercício, a Organização constituiu provisão para pagamento de
débitos fiscais descritos na nota explicativa n° 3.13 sendo: R$ 11.273 mil no
passivo não circulante e R$ 2.339 mil registados no passivo circulante. Pelo fato
de uma parte desses débitos fiscais parcelados estarem ainda sub judice, não foi
possível determinar a razoabilidade e a suficiência do saldo efetivamente devido
referente aos débitos fiscais a pagar em 31 de dezembro de 2014.  Em razão da
falta de conciliação e de controles internos adequados relativo a composição dos
saldos devidos com fornecedores em 31 de dezembro de 2014 no montante de
R$ 11.694 mil apontados na nota 3.14, de convênios médicos no valor de R$
16.368 mil e de outras contas a pagar no valor de R$ 14.220 mil, descritos na nota
3.17, não conseguimos obter evidência adequada e suficiente para opinar com
segurança sobre esses saldos, mesmo por meio de procedimentos alternativos de
auditoria. Consequentemente, não foi possível emitir opinião e validar os saldos
dessas contas na data base de 31 de dezembro de 2014. Opinião com ressalvas:

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos
parágrafos Base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis apre-
sentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Organização de
Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC em 31 de dezembro de 2014, o
desempenho das suas operações e os fluxos de caixa de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Ênfase:  As demonstrações contábeis foram elabo-
radas no pressuposto de continuidade normal de suas atividades. A Entidade
apresenta elevado grau de endividamento, passivo a descoberto e sucessivos
déficits, fatores que afetam a manutenção das atividades normais de suas ope-
rações. A nota explicativa n° 09 informa que uma nova gestão assumiu Adminis-
tração, contudo, até a conclusão dos nossos exames, nenhum Plano de Ação foi
apresentado para reduzir impactos negativos, gerar caixa e outras medidas sa-
neadoras no sentido de recuperação econômica e financeira da Entidade.

São Paulo, 21 de setembro de 2015.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 15.753/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Conselheiros da  Organização de Saúde com Exce-
lência e Cidadania - OSEC  São Paulo – SP. Examinamos as demonstrações
contábeis da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas
contábeis e as demais notas explicativas.  Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis: A Administração da Organização de Saú-
de com Excelência e Cidadania - OSEC é responsável pela elaboração e adequa-
da 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 por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é
a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo

Demétrio Cokinos
Contador – CNAI nº 385

CRC-1SP120410/O-2
CVM 7.739

VR I Participações S.A.
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/09/2016
Data, Hora e Local: 20/09/2016, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto
101, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação: dispensada. Composição da Mesa: Presi-
dente: Daniel Santos de Oliveira; Secretária: Gabriella Rodrigues Menezes de Freitas. Ordem do Dia: Deliberar
sobre o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações. Deliberações Apro-
vadas por Unanimidade: (i) Aumentar o capital social da Companhia atualmente de R$ 199.000,00, para R$
3.699.000,00, ou seja, um aumento de R$ 3.500.000,00, mediante a emissão de 3.500.000 novas ações, no-
minativas, sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já existentes, com preço de emissão de R$ 1,00 cada,
para fins do disposto no § 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. Referidas novas ações serão integralmente
subscritas e integralizadas pela acionista VRE Desenvolvimento III Fundo de Investimento Imobiliário - FII,
conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I da presente ata. Em decorrência do aumento do capital
social ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 3.699.000,00, integralmente realizado, em moeda corrente nacio-
nal, dividido em 3.699.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 431.817/16-9 em 05/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Seccretária Geral.


