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QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2017

RESCISÃO DE APRENDIZ APÓS DOIS ANOS
Empresa vai encerrar contrato de trabalho de menor aprendiz, que 
se estendeu dois anos exatos, porém, não saiu de férias por nenhum 
período. Quais os direitos desse aprendiz? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACÚMULO DE FUNÇÃO NO CONDOMÍNIO
Condomínio possui funcionários com a função de porteiro e faxineira, 
entretanto a faxineira substitui o porteiro no horário das refeições e 
às vezes aos sábados. Neste caso, daria acúmulo de função, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MESES SEM DEMISSÕES E ADMISSÕES
Empresa é obrigada a entregar o CAGED nos meses que não houver demis-
sões ou admissões? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER A FOLGA COMPENSATÓRIA
Empresa em dia de feriado está optando pelo não pagamento dos 100% 
e sim concedendo uma folga compensatória desse dia trabalhado. 
Quanto tempo depois devemos conceder a folga? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO MAIOR DE 50 ANOS PODE TIRAR 20 DIAS DE FÉRIAS 
COM 10 DIAS ABONADOS?

Em atenção a consulta formulada, informamos que aos maiores 
de 50 anos e menores de 18 anos, as férias não poderão ser 
fracionadas, nem mesmo em casos excepcionais (art. 134, § 2º 
da CLT) porém, podem converter 1/3 em abono pecuniário, haja 
vista que inexiste proibição nesse sentido.

RENDA MENSAL DO SALÁRIO MATERNIDADE
Em mês que tem 31 dias devemos pagar o 31º dia para a funcionária 
que está recebendo salário maternidade? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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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 2016 E 2015. (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015. (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2016

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

Ativo 2016 2015
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 2016 2015
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

 2016 2015
Resultado do Exercício - -
Resultado Por Ação
Ações ON em circulação: 2.699.081 - -

   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

Atividades Operacionais 2016 2015
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 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 15º 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 

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 2016.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 06/04/2017  - 11:20h  -  2º LEILÃO: 11/04/2017  - 11:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,�����������	
������������������������������������������!����"�����������
����#�����$��%��&����
�����'�!�(�$���
&������'�����������������)�*+��������-������0��������2���3�+42������#�����5�7	��8:�5�	���������Presencial e Online�����;����
��(�<�������������!������(�(�<�����(������=>�(��IMÓVEL?���(�������������������������=@�������������������B����C��������D������
�������������������"����E�������	"FG�������������(+������2�����$��(������C�������E���������#�������(���B������)�3*�I�������
#�������������������(���%���(�������)�2�J��I������("�������0�F������#�������������������(�����������)3*�*K�I�������'��=@��
���������*3�)4L�������������������������EM�K�+��)�K�4�C�"�������(����&���E�������	"FG���������������������0(�������������N���
O�(F�������������������J44��5�;�����$Q�����������B����������)�K�4������������;�������N�<�(�������5�;���(�����@�������+����	$(�?�
	��"�����-�(���"�=@��"��������������&����������(������(���������4K����������)�*+����DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 06/04/2017 às 
11:20 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 11/04/2017 às 11:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ANDRE HYPOLITO GONÇALVES, �����(������������������(T�������
(������F�� TATIANE CAITANO HYPOLITO, ����������$��(������(���(���(�(�$�����<������������F@��"����������$��(������<T�����
�������J�)�)+����NU���(�2*��3K��4�020���+�����*J)J�43)0���+��, ��D nºs �42�3�K�2230)*���4K��J�K�4�3024���("������������
��(������(�����@�������+��� CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:�V������
�����������=@���������������������#��������K���F�&������=@��������������2KL�����������	�"�<�����������<���������������=@�������#�
(��������!���������G�2*�F���(������������";(��������F�&������W�-����������������������������������(������������"��������������(�$�
"�������"��������(�����������E";(������"��(�=@����(�������(����F�&������=@��(��#���(<������"�����������������DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 325.581,86 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
311.352,95 (trezentos e onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos),����������(����'�������������2��XX�
2����4��������������)�*+����	(�������(��(�@��������!���(����"��(����������"�������(�'����������=>�(�������(�@���������@���COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: ��$��#������������������"�<��������������((@���������������������������)L������������=@����(���"�<������(���
��������������@���DO LEILÃO ONLINE:�	(�������((���(����"������"����������@������������0����������@������(����0(�����(����YYY�
!�Z����������$����(��F�$����������((��������"=@��[\�$�����0(�]������������T��������K��F��������(������B�����������@��"��(��������
OBSERVAÇÕES:�	�������������(��#���("��(#����"���(�"�����T����(������(���"�=@�������;������(������(���������4K����������)�*+����
E�"��(�����������G�'�����������#����[������"�(]�����(�����������(����=@�����&���(�����������(�����&����(�#���(�����������(�
��(�������(����#��<�(��������(���B����(������������=@��(@�����������������������(����(�'���(���(���;���(������<���(�(@���"���(�
���(�������(��-�((��'�����F������������<T�������������<���������#�������������������@�����#������������%�<������M�V-�-	N����F���
���"����������������<���������#������ �G���������������������$������������"��=����� ��;����(����� ��("��(#����"������������
��<�����!�=@�����(������((#�����	^(_���;���^�_(�(��#^@�_��������^(_�����(��������&���(������������'B(�����������������������@��"�0
�����������������������<�����(���F������������(��(������=>�(���������(�����<���������(���������B(����(����"���������(��������(�
�(�����������(����=@����������!�=@�����������(������=>�(�����������;����(���"�G��������<���(������������(���(�"���(�������((���(��
������@��"����������������������������(��(���("�(�(���������(�`���������=@�������;�������(��������%�(������#(�������>�(�'������
����T����&������'�������(���(������������������(�������#���(���<�(���(������W���(��(����$���(��������(������<�(����������(�(�$���
����;�������&��(�@�������(���������<�(������������( �";(������������'�����=@�������������=@��(@�������("��(�$���������%���(����
����������������	�������������"��(�����"�<��#����������"��=�������������������=@����������((@��������������������("����������)L�
(�$������������������������%���(���������"������������F�&��(���	�"��"����������������"�������������������0��������#�"��!�����2*�
F���(���"��(����������������%"��((�������"�����'��������"�<��������%���(���������"�����������W�-����F�&��(���������������
���"��=�����������((@������������������'�������������	��@�� "�<������� ��(� ������(� �����������=@��$����������� ����((@�� ��^�_�
���������^�_� ���"��!�� �����G�2*�^��������&�����_�F���(��������(������������=@�� ���
<����#���(�(�T�������� ����"����������"���"�����
��^�_������������� 
������ �(��^�_��$��<���^�_� ��"�<��� �������� �������((@�� ��������^�_����������^�_�^)L�0�������"��������_�(�$���
�������������������=@��"����������'��������M�������� �������������("�������� ��2KL� ^������ "��������_� ��� ���������"��"�(���
�'���������(��������������$��(����(���("�(�(� ���������(�"����(���������#�� ^ �_����������^�_���������B����������G�����"��������$���=��
��� ���(� ������(��������F����0����"����(��� "���'��������"�<�������(��'�������(��(���"��Q�B!������%���=@��"����(����������<��4��
���-����������2���3�+42��E������������"�������&��(�=@�������;����"�����������"��(���������@��
���#����������!������������=@��"����
�������������������(��(������=>�(��(��"�����(���(�����������E(������(������=>�(��$������@�����&�����<������-��������b�2���3�����
����������$���������42������(�������=>�(��������!���(�"����-��������b�22�*2������b����'���������������44�&�����<������"��
((@�����
����������	
������������(���'����=>�(?�^��_2�3*0K�KK�+��������f!�Z����������$���:����\���!����+�U��J+K4+2K���
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 11/04/2017  - 11:25h  -  2º LEILÃO: 26/04/2017  - 11:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,�����������	
������������������������������������������!����"�����������
����#�����$��%��&����
�����'�!�
(�$���&������'�����������������)�*+��������-������0��������2���3�+42������#�����5�7	��8:�5�	���������Presencial e Online 
����;������(�<�������������!������(�(�<�����(������=>�(��IMÓVEL?�E"��������������2�������!����������"���������������'B����
��(�F���������������(�������������<��V�((�����F�������������=@�����������2����$��(������C���$�����������#����"���������
��� �4J)KK�I� #���� ������ ��� *��)K�I� �� �� #���� ������ ��� �34J)K�I� �����("�������0�F�� �� '��=@�� ������ ��� KK2��4�K��
5�;�����$Q�����������B����������)�K)4�����������;�������N�<�(�������5�;���(�����@�������+����	$(�?�	��"�����-�(���"�=@��
"��������������&����������(������(���������4K����������)�*+����DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 11/04/2017 às 11:25 horas 
e o 2º Leilão será realizado no dia 26/04/2017 às 11:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, 
Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: EDNA NEIDE SAVIANO, $��(�������(��������(���;��<��NU�
���)�222�2)J0�0���+�����D����4J�3J��4)30�2���(�����������@�������+��� CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, 
CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:�V�����������������=@���������������������#��������K���F�&������=@�����������
���2KL�����������	�"�<�����������<���������������=@�������#�(��������!���������G�2*�F���(������������";(��������F�&���
���W�-����������������������������������(������������"��������������(�$�"�������"��������(�����������E";(������"��(�=@��
��(�������(��� �F�&������=@��(��#� ��(<������"�����������������DOS VALORES: 1º leilão: R$ 714.449,36 (setecentos e 
quatorze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) 2º leilão: R$ 230.324,36 (duzentos e trinta 
mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos),����������(����'�������������2��XX�2����4��������������)�*+����
	(�������(��(�@��������!���(����"��(����������"�������(�'����������=>�(�������(�@���������@���COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
��$��#������������������"�<��������������((@���������������������������)L������������=@����(���"�<������(�������������
leilão. DO LEILÃO ONLINE:�	(�������((���(����"������"����������@������������0����������@������(����0(�����(����YYY�!�Z��0
��������$����(��F�$����������((��������"=@��[\�$�����0(�]������������T��������K��F��������(������B�����������@��"��(��������
OBSERVAÇÕES:�	�������������(��#���("��(#����"���(�"�����T����(������(���"�=@�������;������(������(���������4K��������
��)�*+����E�"��(�����������G�'�����������#����[������"�(]�����(�����������(����=@�����&���(�����������(�����&����(�#���(�
����������(���(�������(����#��<�(��������(���B����(������������=@��(@�����������������������(����(�'���(���(���;���(�
�����<���(�(@���"���(����(�������(��-�((��'�����F������������<T�������������<���������#�������������������@�����#���������
���%�<������M�V-�-	N����F������"����������������<���������#�������G���������������������$������������"��=�����
��;����(�������("��(#����"��������������<�����!�=@�����(������((#�����	^(_���;���^�_(�(��#^@�_��������^(_�����(��������&���
(������������'B(�����������������������@��"������������������������<�����(���F������������(��(������=>�(���������(�
����<���������(���������B(����(����"���������(��������(��(�����������(����=@����������!�=@�����������(������=>�(���������
��;����(���"�G��������<���(������������(���(�"���(�������((���(��������@��"����������������������������(��(���("�(�(�������0
��(�`���������=@�������;�������(��������%�(������#(�������>�(�'����������T����&������'�������(���(������������������(�
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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 07 de abril de 2017, 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 deliberarem sobre as seguintes 
matérias: 01. Eleição de membro para assumir o cargo vago de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade; 
02. Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade; 03. Reforma parcial do Estatuto Social da 
Sociedade, com alteração dos artigos 14 e 15 e incisos, para (i) alteração do quórum para instalação das reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia; (ii) prever que as reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas 
por meio de teleconferência ou videoconferência; e (iii) incluir regras aplicáveis aos casos de ausência temporária do 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que o impeça de participar das reuniões; 04. Consolidar o 
Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas; 05. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 28 de março de 2017.
BANCO BMG S.A. - Conselho de Administração

BANCO

NESLIP S.A. 
C.N.P.J.M.F. nº 19.654.466/0001-39 - NIRE 35.300.178.785

Edital de Convocação para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária e Comunicado aos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas da NESLIP S.A. para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará 
no dia 25/04/2017, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Antônio Carlos, n.º 51, 12º Andar, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, para apreciação de deliberação sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31.12.2016; (ii) a destinação do lucro do referido exercício e a 
distribuição de dividendos; (iii) alteração dos membros do conselho de administração; e (iv) demais assuntos de interesse geral. 
Os administradores esclarecem que os documentos previstos no artigo 133 da Lei n.º 6404/76 já se encontram à disposição 
dos Acionistas. Os Acionistas poderão obter cópias de tais documentos na sede da NESLIP S.A. Fica esclarecido, ainda, que 
a Assembléia Geral Ordinária em questão não será realizada na sede da NESLIP S.A. devido à limitação de espaço em tal 
local. São Paulo, 25 de março de 2017. Luiz Otávio Possas Gonçalves - Presidente do Conselho.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

AVISO AOS ACIONISTAS
O Atacadão S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 
que as demonstrações fi nanceiras, relatório da administração, parecer dos auditores independentes e demais 
documentos e informações relativos ao exercício social fi ndo em 31.12.2016 encontram-se disponíveis, na sede 
social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George 
Eastman nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. 

São Paulo, 27 de março de 2017.
Charles André Pierre Desmartis

Diretor Superintendente - Divisão Holding

Demonstração do Valor Adicionado - Em Reais

Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO
CNPJ nº 60.961.422/0001-55

Balanço Patrimonial - Em Reais Demonstração dos Fluxos de Caixa  - Em Reais
ATIVO Notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  52.753.207 46.952.286
Caixa e equivalentes de caixa 2.3 2.521.845 6.240.304
Títulos a receber 2.4 44.159.148 38.308.446
Estoques 2.5 1.424.680 1.679.977
Outras contas a receber 2 7.940 24.512
Adiantamentos 2 749.857 346.363
Impostos a compensar 2 11.495 13.834
Despesas do exercício seguinte 2 702.214 338.850
Contas correntes  3.176.028 -
Não Circulante  65.450.785 51.521.354
Realizável a longo prazo  13.641.244 8.510.622
Depósitos judiciais 2.6 13.641.244 8.510.622
Investimentos 2.7 10.881.357 8.540.047
Imobilizado 2.8 40.606.085 34.094.425
Intangível 2.9 322.099 376.260
Total do Ativo  118.203.992 98.473.640

PASSIVO Notas 31/12/2016 31/12/2015
Circulante  41.375.434 36.026.333
Empréstimos e fi nanciamentos 2.10 9.466.538 8.823.142
Fornecedores 2 14.127.156 12.756.130
Salários e encargos sociais 2 5.617.491 4.711.366
Provisão para férias enc. sociais 2.11 9.103.417 7.367.757
Impostos a recolher 2 1.733.180 1.244.240
Outras contas a pagar 2.12 1.327.651 1.123.698
Não Circulante  18.954.792 23.264.226
Exigível a longo prazo  18.954.792 23.264.226
Empréstimos e fi nanciamentos 2.10 3.023.542 8.883.430
Provisões 2.13 15.931.250 14.380.796
Patrimônio Social 2.2 57.873.766 39.183.082
Patrimônio social  39.183.082 31.475.022
Superávit acumulado  - 370.065
Superávit do exercício  18.690.684 7.337.995
Total do Passivo  118.203.992 98.473.640

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Demonstração do Superávit do Exercício - Em Reais
 Notas 31/12/2016 31/12/2015
Receitas Operacionais  250.303.469 201.134.956
 Convênios e particulares  246.405.955 196.419.746
 Receitas fi nanceiras  816.031 668.219
 Outras receitas  3.081.484 4.046.991
Despesas Operacionais  (233.954.096) (197.178.050)
 Salários e encargos sociais  (89.082.015) (72.031.977)
 Serviços de terceiros  (75.285.745) (68.715.872)
 Materiais e medicamentos  (51.810.510) (40.497.071)
 Depreciação/amortização  (4.775.994) (4.074.772)
 Despesas fi nanceiras  (2.497.573) (2.740.006)
 Despesas gerais  (5.699.518) (5.256.885)
 Gratuidade  (4.802.741) (3.861.466)
 Cota patronal  (22.298.760) (18.402.823)
 Isenções usufruídas 3 22.298.760 18.402.823
Superávit Operacional  16.349.374 3.956.906
 Resultado da equivalência patrimonial  2.341.310 3.381.089
Superávit do Exercício  18.690.684 7.337.995

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Em Reais
 Patrimônio Reserva Total
 Social de Resultado de Resultado
2015
Saldo em 01 de janeiro 28.633.358 3.211.729 31.845.087
Transferência para o patrimônio social,
 conforme AGO de 24/04/15 2.841.664 (2.841.664) -
Superávit do exercício - 7.337.995 7.337.995
Saldo em 31 de dezembro 31.475.022 7.708.059 39.183.082
2016
Saldo em 01 de janeiro 31.475.022 7.708.059 39.183.082
Transferência para o patrimônio social,
 conforme AGO de 29/04/16 7.414.637 (7.414.637) -
Superávit do exercício - 18.690.684 18.690.684
Saldo em 31 de dezembro 38.889.659 18.984.107 57.873.766

Ilmos. Srs. Diretores do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça 
do Estado de São Paulo - SEPACO - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras do Serviço Social da Indústria 
do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 
de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício 
fi ndo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e fi nanceira do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO em 31 de dezembro de 2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisio-
nadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Serviço Social da Indústria do Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
Ênfase: Sem ressalvar nossa opinião sabre as demonstrações fi nanceiras, chamamos a 
atenção para o descrito na Nota Explicativa item nº 3, que em 30/12/2016, foi protocola-
do junto ao Ministério da Saúde o requerimento de concessão do CEBAS - SAÚDE, sob 
registro n° 25000.202648/2016-15 que ainda faz menção sobre a gratuidade realizada 
em 2016, conforme o artigo nº 110, da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010 sendo: 
Serviços Assistenciais, prestados aos benefi ciários do SUS, conforme Termo de Parceria 
n° 006/SMS.G/2016 de 04/07/2016 com a Prefeitura do Município de São Paulo por 
meio da Secretaria Municipal da Saúde e valor das isenções usufruídas como Cota Pa-
tronal INSS/SAT/Terceiros de R$ 22.298.759,98 e valor dos serviços assistenciais de-
mandado pelo gestor SUS de R$ 4.802.741,00. A Entidade pretende comprovar sua 
condição de Entidade Benefi cente de Assistência Social na área da Saúde, pela aplica-
ção do percentual de 20% (vinte por cento) do valor total das isenções usufruídas em 
prestação de serviços gratuitos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
art. 110 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, declarando-se ainda estar ciente das 
normas e exigências fi xadas na Lei n° 12.101/2009 e suas alterações, Lei nº 12.868/2013, 
assim como seus regulamentos, Decreto nº 8.242/2014, Decreto nº 7.300/2010, Portaria 

Relatório dos Auditores Independentes
Synésio Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração

nº 834/MS/2016 e Art. 110 da Lei nº 12.249/2010. Sem ressalvar nossa opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras, chamamos a atenção para o descrito nos itens n°s 5 e 6 das 
Notas Explicativas. Item 5 - Em 20/07/2016 o Conselho de Administração, em AGE, 
aprovou a incorporação do “SEPACO Autogestão operadora de planos de assistência 
a saúde pelo Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado 
de São Paulo - SEPACO (registro nº  42.007-7)” e em 28/12/2016 a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS, deferiu este processo através do ofício n° 1574/2016/
DIRAD/DIOPE (ASSNT)/ANS. Item 6 - Com a incorporação, o Serviço Social da Indús-
tria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, apresentou 
e assumiu junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS o TAOEF- Termo de 
Assunção de Obrigações Econômico -Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, 
ofício n° 30/2017/GGAME/DIOPE/2016-37, Processo n° 33902.514036/2016-37. Ou-
tros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado - Examinamos, também, as de-
monstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro 
de 2016, elaboradas sob responsabilidade da administração da Operadora, cuja apre-
sentação é requerida para entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), e como informação suplementar pelas IFRSs que não requerem a 
apresentação da (DVA), essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedi-
mentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente 
apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação as demonstrações fi nancei-
ras tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração sobre as demons-
trações fi nanceiras: A Administração da Operadora é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Operadora 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações fi nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
lndependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo 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 internacio-
nais 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 infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao Iongo da auditoria. Alem disso: • ldentifi camos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da 
Operadora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
de das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa 
em relação a capacidade de continuidade operacional da Operadora. Se concluírmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Operadora a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi -
cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 03 de março de 2017.
PADRÃO AUDITORIA S/S - CRC-2SP 016.650/O-7

YUKIO FUNADA
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

Rafael Antonio Parri - Superintendente Geral Nivaldo Alves de Moraes - Contador CRC 1SP 142.870/O-9

1 - Contexto Operacional: O Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo, denominado SEPACO, fundado na Capital do Esta-
do de São Paulo a 20 de setembro de 1956, com sede na Rua Vergueiro, 4210, Vila Ma-
riana - São Paulo - SP, com início efetivo de suas atividades em 02 de janeiro de 1967 é 
uma associação benefi cente e fi lantrópica, com fi nalidade não econômica, devidamente 
registrada e reconhecida pelo Ministério da Saúde, tendo por fi nalidade prestar assis-
tência médica hospitalar aos integrantes das categorias econômicas e profi ssionais dos 
setores de papel e celulose, papelão ondulado e artefatos de papel, papelão e cortiça, 
suportados pelas empresas a esses setores vinculados, sem distinção de raça, cor, ideo-
logia, política ou credo religioso, podendo ser oferecida a referida assistência, ao SUS e 
às pessoas carentes e necessitadas, sem discriminação de qualquer natureza, não sen-
do exclusiva aqueles setores. 
2 - Principais Práticas Contábeis: Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, 
a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações 
técnicas emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo 
CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Conta-
bilidade, notadamente na ITG 2002 - Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios con-
tábeis aplicáveis às entidades sem fi ns lucrativos, que, com as práticas contábeis incluí-
das na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adota-
das no Brasil (BR GAAP). A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativa e 
adote premissas que afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis 
e respectivas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados devido a imprecisões 
inerentes ao processo de estimativa. Contas de resultado: O regime contábil para 
apropriação das receitas e despesas é o de competência; Outros Ativos e Passivos 
Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quan-
do for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Enti-
dade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituí-
da como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são 
classifi cados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocor-
ra nos próximos doze meses. 2.1 - Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A 
Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Con-
tábeis de 2016 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) 
que se qualifi cassem a serem ajustadas. 2.2 - Patrimônio Líquido: O patrimônio do Se-
paco foi constituído, inicialmente, pelas doações e contribuições das empresas perten-
centes dos setores de papel e celulose; artefatos de papel; papelão ondulado e cortiça 
do Estado de São Paulo e acrescido, anualmente, pelos resultados. 2.3 - Caixa e Equi-
valentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre mo-
vimentação e aplicações fi nanceiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Fi-
nanceiras de primeira linha. Em 31 de dezembro os saldos de caixa, equivalentes de cai-
xa, títulos e valores mobiliários estavam assim compostos:
R$ 2016 2015
Caixa 23.400 21.400
Banco conta corrente 371.285 4.145.593
Aplicação Renda Fixa 2.127.160 2.073.311
Total 2.521.845 6.240.304
2.4 - Títulos a Receber - Curto Prazo: Referem-se a saldos a receber com a prestação 
de serviços médicos e hospitalares para Convênios e Particulares, como segue:
R$ 2016 2015
Convênios e Particulares 42.773.629 35.935.398
Glosas 9.412.556 7.597.515
PCLD (8.027.037) (5.224.467)
Total 44.159.148 38.308.446
Saldo em aberto da Unimed Paulistana em 31.12.2016 é de R$ 7.301.892,94, composto 
da seguinte forma: R$ 5.527.226,71 em carteira própria e R$ 1.774.666,23 em glosas. So-
bre este montante foi constituída uma provisão para créditos de liquidação duvidosa de 
100%. 2.5 - Estoques: Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição 
que não supera o valor de mercado.
R$ 2016 2015
Medicamentos 702.392 501.133
Material Cirúrgico e de Enfermagem 585.845 794.823
Material de Manutenção e Limpeza 40.574 70.667
Material de Escritório e Informática 52.988 58.806
Gêneros Alimentícios 12.250 126.062
Utensílios de Copa e Cozinha 5.211 12.825
Rouparia e Armarinho 3.234 972
Material Radiográfi co e CDI 22.186 114.689
Total 1.424.680 1.679.977
2.6 - Depósitos Judiciais: Valores depositados em razão de pendências judiciais.
R$ 2016 2015
Depósitos Judiciais - Serviço Social 2.366.417 2.061.455
Depósitos Judiciais - Sepaco Saúde 5.059.787 1.044.230
Depósitos Judiciais - Rede Paineiras 55.163 16.076
Depósitos Judiciais - P.I.S 5.575.820 4.804.804
Depósitos Judiciais - F.G.T.S 584.057 584.057
Total 13.641.244 8.510.622
2.7 - Investimentos: As participações em coligadas e controladas são avaliadas pelo 
método de equivalência patrimonial.

R$ 2016 2015
Sepaco Saúde (99,99% de participação) 2.138.221 2.087.311
Sepaco Autogestão (70% de participação) 8.743.136 6.452.736
Total 10.881.357 8.540.047
2.8 - Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumu-
lada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é 
calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil 
estimado. A administração da Entidade efetuou análise do prazo de vida útil-econômica 
remanescente dos bens do ativo imobilizado, onde não foram identifi cadas diferenças 
signifi cativas na vida útil-econômica dos bens, não tendo sido, portanto, efetuadas alte-
rações nas taxas de depreciação do ativo imobilizado.
R$  2016 2015
Imóveis 4 35.057.531 34.310.488
Móveis e Utensílios 10 3.746.131 3.227.297
Aparelhos e Equips. Hospitalares 10 30.266.415 24.795.487
Instrumentais Cirúrgicos 50 3.557.867 2.806.391
Computadores 20 4.164.926 4.045.694
Veículos 20 132.102 85.854
Imobilizado em Andamento  5.736.794 2.362.569
(-) Depreciações Acumuladas  (42.055.681) (37.539.355)
Total  40.606.085 34.094.425
2.9 - Intangível: Demonstrados pelos valores históricos, amortizados a taxa de 
20% ao ano.
R$ % amortizações 2016 2015
Software 20 1.489.156 1.355.403
(-) Amortizações  (1.167.057) (979.143)
Total  322.099 376.260
2.10 - Empréstimos e Financiamentos:
Circulante
R$ 2016 2015
BNDES - Banco Safra - modalidade: Ativo Fixo / taxa: TJLP / 
 garantia: próprio bem - 90.281
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: Ativo Fixo / taxa: TJLP /
 garantia: próprio bem 225.370 333.827
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro / taxa: CDI / 
 garantia: recebíveis 2.728.782 3.215.233
Banco Santander - modalidade: Capital de Giro / taxa: CDI / 
 garantia: recebíveis 3.565.726 3.217.394
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade: Ativo Fixo / 
 taxa: zero / garantia: próprio bem 468.648 468.649
Banco HSBC - Paineiras - modalidade: Conta Garantida / 
 taxa: CDI / garantia: aplicações / recebíveis 2.120.999 1.432.063
Banco Trust - modalidade: Leasing fi nanceiro 65.695 65.695
Banco Itaú Unibanco S/A - modalidade: Capital de Giro / 
 taxa: CDI / garantia: recebíveis 280.885 -
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio 10.433 -
Total 9.466.538 8.823.142
Exigível a Longo Prazo
R$ 2016 2015
BNDES - Banco do Brasil - modalidade: Ativo Fixo / 
 taxa: TJLP / garantia: próprio bem 54.933 280.303
Banco Santander - Modalidade: Capital de Giro / 
 taxa: CDI / garantia: recebíveis 1.527.429 4.490.476
Banco HSBC - modalidade: Capital de Giro / taxa: CDI / 
 garantia: recebíveis 443.187 2.626.955
Boston Scientifi c do Brasil Ltda - modalidade: Ativo Fixo / 
 taxa: zero / garantia: próprio bem 949.496 1.387.153
Banco Trust do Brasil 32.848 98.543
Banco Bradesco - Adm. de Consórcio 15.649 -
Total 3.023.542 8.883.430
2.11 - Provisão para Férias e Encargos Sociais: Foi constituída levando-se em con-
sideração o montante das férias vencidas e proporcionais, individualmente por funcioná-
rio. 2.12 - Outras Contas a Pagar: São demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias incorridas.
R$ 2016 2015
Glosas a Pagar 899.004 582.717
Contas de Controladas - 251.345
Outras Contas 428.647 289.636
Total 1.327.651 1.123.698
2.13 - Provisão para Contingências: De acordo com os assessores jurídicos a Enti-
dade possui R$ 5.001.283 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é consi-
derada possível, R$ 10.000 em ações cíveis em que a probabilidade de perda é consi-
derada provável. Em relação aos processos trabalhistas a Entidade possui 
R$ 1.264.140 em ações com propabilidade de perda possível e R$ 751.535 em ações 
com probabilidade de perda considerada provável. Para fazer frente a estas contin-
gências a Entidade possui provisões constituídas que se encontram em instâncias di-
versas distribuídas da seguinte forma:
R$ 2016 2015
Trabalhistas 751.535 1.099.110
Cíveis 10.000 10.000
F.G.T.S 552.327 552.327
P.I.S 5.698.979 4.905.685
S.U.S (a) 8.918.409 7.813.674
Total 15.931.250 14.380.796

(a) Não obstante o suposto débito relativo ao Ressarcimento ao SUS encontra-se em 
plena discussão administrativa e/ou judicial, tanto através de Ações Declaratórias indi-
viduais, ajuizadas por esta entidade e pela operadora de planos de saúde contratada 
(controle difuso), quanto por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1931-8, 
ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde - CNS (controle concentrado), que aguar-
dam seus respectivos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal - STF, bem como, que 
o processo individual recentemente declarado como detentor de repercussão geral, que 
representa a controvérsia, também pende de julgamento pela Suprema Corte, o que de-
nota a ausência de qualquer decisão fi nal e defi nitiva a respeito do tema prolatado pelo 
Poder Judiciário e redunda na real possibilidade de êxito de tais ações, bem assim que 
considerando-se a sinalização do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da 
Medida Cautelar requerida nos autos da ADIN 1931-8 e o elucidativo Parecer Jurídico do 
Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal - STF, Dr. Carlos Mário da Silva Vello-
so, grande parte dos valores imputados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, a título de Ressarcimento ao SUS, está absolutamente prescrita, vez que o institu-
to do Ressarcimento ao SUS tem natureza civil e caráter indenizatório, fundando-se en-
riquecimento sem causa, sendo sua prescrição trienal, com base no inciso IV, § 3º, do ar-
tigo 206 do Código Civil Brasileiro e ainda, que tais valores têm como base a TUNEP e os 
critérios da RN nº 251 da ANS, que, em razão da natureza civil do instituto, não servem 
de supedâneo para a cobrança do Ressarcimento ao SUS, pois não representam o valor 
efetivamente despendido no atendimento, esclarece-se que foram cumpridos estrita-
mente os ditames da IN 5/2011, publicada no DOU em 03/10/2011, com a contabiliza-
ção e o provisionamento dos valores colhidos do próprio site da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, tanto no que diz respeito aos atendimentos em discussão ad-
ministrativa quanto no que diz respeito aos supostos débitos já constituídos, muito em-
bora, como dito tais débitos estejam em discussão judicial. Registre-se que tal cumpri-
mento não se traduz em resignação ou aceitação de tal norma nem em reconhecimento 
do suposto débito, vez que ausente qualquer certeza, liquidez ou exigibilidade destes 
ante as razões minuciosamente expostas, sobretudo de inexistência de decisão fi nal e 
vinculante de nossa Suprema Corte a respeito da constitucionalidade e da natureza jurí-
dica do Ressarcimento ao SUS, sendo apenas um apontamento contábil imposto pelo 
Órgão Regulador, que a qualquer momento poderá ser internamente revisto e judicial-
mente contestado” 2.14 - Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em suas 
fi nalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, conforme o parágrafo 
1º, do artigo 20º, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 
2.15 - Seguros: A Instituição, orientada por especialistas, mantêm apólices para cober-
tura de seguros em montantes julgados sufi cientes para cobrir os eventuais sinistros dos 
bens patrimoniais e responsabilidade civil. 2.16 - Partes Relacionadas: Faturamento 
efetuado às controladas descritas na nota 2.7 foram:
R$ 2016 2015
Sepaco Autogestão 46.987.009 48.374.376
Sepaco Saúde 2.613.342 1.551.907
Total 49.600.351 49.926.283
Os saldos em aberto a receber em 31 de dezembro de 2016 são R$ 4.505.058,21 do Se-
paco Autogestão e R$ 244.510,00 do Sepaco Saúde.
3 - Imunidade Tributária: Em 30/12/2016, foi protocolado junto ao Ministério da Saúde o requeri-
mento de concessão do CEBAS - SAÚDE, sob registro nº 25000.202648/2016-15. Abaixo demonstra-
mos a gratuidade em 2016, conforme o artigo nº 110, da lei nº 12.249, de 11 de Junho de 2010: a) Ser-
viços Assistenciais, prestados aos benefi ciários do SUS, conforme Termo de Parceria nº 006/ 
SMS.G/2016 de 04/07/2016 com a Prefeitura do Município de São Paulo por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde: Isenções Usufruídas: Relação dos Tributos Objeto de Renúncia Fiscal. Cota Pa-
tronal INSS/SAT/Terceiros = R$ 22.298.759,98.
Itens / 
 Filiais  Base Cota Patr. 20% SAT 2% Tercs. 5,8% Total
São Paulo 68.629.440,96 13.725.888,19 1.372.588,82 3.980.507,58 19.078.984,59
Mogi 592.381,07 18.476,21 11.847,62 34.358,10 164.681,94
Embuaçu  5.235.422,67 1.047.084,53 104.708,45 303.654,51 1.455.447,50
Monte 
 Dourado 901.482,50 180.296,50 18.029,65 52.285,99 250.612,14
Paraíso 270.268,67 54.053,73 5.405,37 15.675,58 75.134,69
Peixoto 
 Gomide 246.383,68 49.276,74 4.927,67 14.290,25 68.494,66
Hosp. Paineiras 
 (Mucuri) 4.335.987,27 867.197,45 86.719,75 251.487,26 1.205.404,46
Total 80.211.366,82 16.042.273,36 1.604.227,34 4.652.259,28 22.298.759,98

Valor dos serviços assistenciais demandado pelo gestor SUS, com base nos custos incorridos = R$ 4.802.741,00.
 Imunidade Tributária
 Custos Operacionais de Atendimentos Gratuítos aos Usuários do “SUS” / “PMSP” / “SMS” - Termo de Parceria Nº 006/SMS.G / 2016 2016
 Hemodinâmica Imagem Tomografi a Centro Cirúrgico
Mês                         Unids.
2016   mats. Labo-     Resso-     Mats.  Enfer-   UTI UTI Ambu- PA PA Hospital Multidis- Custo
R$ sala smh esp. ratório sala smh sala smh nância sala smh mats. esp. Medic. Enferm. UCM maria Pediatria UAD Adulto Neo latório Consultas Observ. Dia ciplinar (1) Total
acumulado 149.600 184.410 105.591 25.764 74.176 801.307 95.374 157.287 78.993 40.435 27.533 156.829 45.766 277.138 2.576 22.603 93.858 11.366 50.251 765.504 32.196 1.524 796 9.329 1.592.534 4.802.741
média mensal 12.467 15.367 8.799 2.147 6.181 66.776 7.948 13.107 6.583 3.370 2.294 13.069 3.814 23.095 215 1.884 7.822 947 4.188 63.792 2.683 127 66 777 132.711 390.963
unidades
acumulada 83:04:00   2.307 2.085  1.746  305 51:36:00     4 46 107 111 22 364 433 13 3 6:10:00 69.771
média mensal 6:55:20   192 174  146  25 4:18:00     0 4 9 9 2 30 36 1 0 0:30:50 5.814
R$/unidade 1.800,97   11,17 35,58  54,62  10,79 783,62     643,96 491,38 877,18 102,39 2.284,13 2.103,03 74,36 117,26 244,79 1.512,86 22,83
(1) Unidades de Fisioterapia da Prefeitura do Município de São Paulo
4 - Operadora de Planos de Saúde - Modalidade Autogestão: Em 21 de junho de 
2016, foi publicada no Diário Ofi cial da União, Seção 3, pág. 113, a Autorização de 
Funcionamento para atuar no mercado de saúde suplementar como Operadora de Pla-
nos de Assistência à Saúde do Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, Registro ANS nº 42007-7, classifi cada 
na modalidade Autogestão.
5 - Incorporação: Em 20.07.2016, o Conselho de Administração, em AGE, aprovou a in-
corporação do Sepaco Autogestão operadora de planos de assistência à saúde pelo 
¨Servico Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Pau-
lo-SEPACO (registro nº 42.007-7)” e em 28.12.2016 a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar-ANS, deferiu este processo através do ofício nº 1574/2016/DIRAD/
DIOPE(ASSNT)/ANS.
6 - TAOEF: Com a Incorporação, o Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO, apresentou e assumiu junto à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS o TAOEF - Termo de Assunção de Obrigações 

Econômico-Financeiras da operadora SEPACO Autogestão, ofício nº 30/2017/GGAME/
DIOPE/2016-37, Processo nº 33902.514036/2016-37.
7 - Estrutura de Gerenciamento de Risco: A estrutura de gerenciamento de ris-
cos é estabelecida para identifi car e analisar os riscos que afetam as atividades da 
Operadora, bem como são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas 
condições de mercado e nas atividades da Operadora. O Gerenciamento de risco é 
um processo que envolve todos os níveis da Operadora, aplicado desde o estabele-
cimento das estratégias, direcionadas a identifi car eventos em potencial que po-
dem vir a afetá-las. Gerenciamento de Riscos: As políticas de gerenciamento de 
risco são estabelecidas pela Operadora, que realiza a identifi cação e análise dos 
riscos enfrentados, defi ne limites e controles de riscos apropriados e monitora ris-
cos e aderências aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos 
são revisados frequentemente para refl etir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades da Operadora. Risco de Crédito: Risco de Crédito é o risco de pre-
juízo fi nanceiro da Operadora caso um projeto ou contraparte em um instrumento fi -

nanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principal-
mente dos recebíveis da Operadora. Risco de Liquidez: Risco de Liquidez é o ris-
co da Operadora de encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associa-
das com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou 
com outro ativo fi nanceiro. A abordagem da Operadora na administração de liquidez 
é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez sufi ciente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais ou de estresse, sem cau-
sar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Operadora. Ris-
co de Mercado: Risco de Mercado é o risco que alterações nos preços de merca-
do, tais como as taxas de juros, impactariam os ganhos e perdas da Operadora. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposi-
ções a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
aperfeiçoar o retorno. A Operadora dilui os riscos de mercado através de investi-
mentos em Títulos de Renda Fixa Pública e Títulos de Renda Fixa Privada, reduzindo 
signifi cativamente os riscos, em função da autogestão desses investimentos.

Em 21 de junho de 2016, a entidade obteve junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Autorização de Funcionamento, para atuar no mercado de Saúde Suplementar como Operadora de Planos de Assistência à Saúde, sob o registro nº 42007-7, 
classifi cada na modalidade Autogestão, a entrada em operação está prevista para o início de 2017. Em 28 de dezembro de 2016, a entidade obteve o deferimento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para incorporar a Operadora Sepaco 
Autogestão – registro nº 41696-7. As receitas operacionais com convênios e particulares aumentaram em 25,45% em relação ao ano anterior enquanto as despesas operacionais aumentaram em 18,65%, resultando assim um acréscimo no superávit operacional 
de 313,19% com relação ao ano anterior. O resultado Operacional deduzido da equivalência patrimonial, apresentou um superávit no exercício de R$ 18.690 mil, que será incorporado ao Patrimônio Social.

Relatório de Administração do Sepaco Serviço Social

 31/12/2016 31/12/2015
1 - Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício 18.690.684 7.337.994
 Depreciação/amortização 4.775.994 3.881.684
 Resultado da equivalência patrimonial (2.341.310) (3.381.089)
Ajustes por:
 Aumento/diminuição dos convênios e particulares a receber (5.850.702) (1.449.555)
 Aumento/diminuição dos estoques 255.297 (602.824)
 Aumento/diminuição das outras contas a receber 16.572 238.291
 Aumento/diminuição da conta de adiantamentos (403.494) 1.043.574
 Aumento/diminuição dos impostos a compensar 2.339 (84)
 Aumento/diminuição das despesas do exercício seguinte (363.364) (31.850)
 Aumento/diminuição da conta de fornecedores 1.371.026 698.847
 Aumento/diminuição da conta de salários e encargos sociais 906.125 850.570
 Aumento/diminuição da conta 
  de provisão para férias e enc. sociais 1.735.660 1.246.538
 Aumento/diminuição dos impostos a recolher 488.940 318.318
 Aumento/diminuição das outras contas a pagar 203.953 655.660
 Aumento/diminuição da conta corrente - coligadas (3.176.028) -
 Aumento/diminuição da conta realizável a longo prazo (5.130.622) (1.628.185)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 11.181.070 9.177.889
2 - Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Imobilizado (11.287.652) (5.474.124)
 Intangível 54.161 (30.096)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (11.233.491) (5.504.220)
3 - Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Exigível a longo prazo (4.309.434) 4.419.582
 Empréstimos e fi nanciamentos de curto e longo prazo 643.396 (4.089.495)
Caixa líquido usado nas atividades de fi nanciamentos (3.666.038) 330.087
Variação de caixa e equivalente de caixa (3.718.459) 4.003.756
Caixa e equivalente de caixa no início do período 6.240.304 2.236.548
Caixa e equivalente de caixa no fi m do período 2.521.845 6.240.304
Variação de caixa e equivalente de caixa (3.718.459) 4.003.756

 31/12/2016 31/12/2015
Receitas 251.828.749 203.847.826
 Convênios e Particulares 246.405.955 196.419.746
 Outras receitas líquidas 5.422.794 7.428.080
Insumos Adquiridos de Terceiros 142.325.918 122.345.698
 Materiais e Medicamentos 51.810.510 40.497.071
 Serviços de terceiros e outros 90.515.408 81.848.627
Valor Adicionado Bruto 109.502.831 81.502.128
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade 109.502.831 81.502.128
Valor Adicionado Recebido em Transferência (1.681.543) (2.071.788)
 Receitas fi nanceiras 816.031 668.219
 Despesas fi nanceiras 2.497.573 2.740.006
Valor Adicionado Total a Distribuir 107.821.289 79.430.341
Distribuição do Valor Adicionado 107.821.289 79.430.341
 Pessoal e Encargos 88.272.893 71.364.356
  Remuneração direta 68.898.370 56.226.013
  Benefícios 11.894.373 8.636.915
  FGTS 7.480.150 6.501.427
 Impostos, Taxas e Contribuições 857.712 727.991
  Federal 809.122 667.622
  Municipal 48.590 60.368
Superávit do Exercício 18.690.684 7.337.995


