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A tradicional arte japonesa 
de fazer arranjos fl orais vai 
ganhar uma data comemo-

rativa: o dia 23 de setembro. Foi 
aprovado pelo Plenário do Senado  
substitutivo ao projeto da Câmara, 
que cria o ‘Dia Nacional da Ikebana’, 
com objetivo de difundir e celebrar 
a cultura dos arranjos fl orais, como 
elementos de harmonização e 
embelezamento dos ambientes e 
da convivência.

A data escolhida para homenage-
ar a arte é o dia que marca o início da 
primavera e em que se comemora o 
Dia da Juventude. lkebana, que sig-
nifi ca Ka-dô, o caminho da fl or (Ka 
= fl or; Dô = caminho), teve origem 
no Japão e traz na arte caracterís-
ticas naturais da cultura japonesa 
como a valorização da natureza e 
o hábito de oferecer fl ores a Buda. 
Assim como outras artes tradicio-
nais japonesas, a lkebana é hoje 

No Brasil, existem atualmente 14 escolas fi liadas

à Associação de lkebana do Brasil.

Arte da Ikebana terá data comemorativa
largamente praticada em países 
com culturas e costumes diversos. 
No Brasil, existem atualmente 14 
escolas fi liadas à Associação de 
lkebana do Brasil.

O texto original, do deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), previa a 
data comemorativa como Dia Na-
cional da lkebana-Sanguetsu, um 
dos estilos da arte, que revitaliza 
as energias gastas pelos cidadãos 
para que alcancem paz e equilíbrio. 
No Senado, todavia, a ex-senadora 
Fátima Cleide apresentou substi-
tutivo aprovado na Comissão de 
Educação, criando o Dia Nacional 
da Ikebana, ampliando a homena-
gem a toda a arte de harmonização 
por meio dos arranjos fl orais. Em 
decorrência da alteração, o projeto 
ainda terá de passar por turno su-
plementar de votação no Plenário 
para depois seguir para sanção 
presidencial (Ag.Senado).. 
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Um dos históricos 

dilemas do profi ssional 

de marketing reside 

na forma de auferir o 

desempenho da área 

para as lideranças da 

empresa

Como mostrar para seu 
chefe/diretor/dono que 
o orçamento defendido 

e as ações desenvolvidas trou-
xeram incremento de receitas 
e reconhecimento da marca? 
O que não é mensurado não 
tem como ser avaliado. Aos 
olhos de quem vê, se a área 
de marketing e comunicação 
não apresentar os dados de 
forma sólida e coerente, fi ca 
complicado de defender como 
o investimento em tempos 
de restrição orçamentária é 
importante e necessário para 
obter novas receitas. Mas 
como metrifi car a atividade 
de marketing? 

Seguem algumas dicas para 
formatar parâmetros visando 
a defesa e a infl uência da 
atividade como primordial no 
sucesso de uma organização:
 1. Obtenhas todos os 

dados possíveis: não 
existe métrica se não 
existe dados. Ou seja, 
a primeira coisa que 
você tem de fazer para 
construir um sistema de 
métricas de marketing é 
conhecer as fontes de 
informações da empre-
sa. Comece mapeando 
tudo o que acontece fora 
dela e que infl uencia 
suas atividades - o que 
chamamos de macroam-
biente, como economia, 
mudanças culturais, 
naturais, ou demográ-
fi cas. Mas também e, 
principalmente, tenha 
controle dos dados fi -
nanceiros e de vendas 
da sua empresa: recei-
tas, custos, volumes, 
itens vendidos, pessoas 
abordadas, contratos fe-
chados, etc. Se possível, 
corra atrás dos dados 
dos seus concorren-
tes também, até para 
verifi car o seu posicio-
namento em relação 
ao segmento como um 
todo;

 2. Pesquise as métricas 

mais adequadas ao 

seu negócio: se o seu 
negócio é uma loja, a 
receita por m² é uma 
premissa importante. 
Caso seja uma locação 
de veículos, o tempo de 
ocupação é fundamen-
tal porque a ferramenta 
está gerando receita. 
Taxa de ocupação das 
mesas e curva ABC de 
vendas é interessante 
para priorizar os pratos 
de um restaurante que 
vendem mais, e pode 
otimizar sua matriz de 

custos. Cada organi-
zação possui métricas 
que são mais relevantes 
que outras, cabe a você 
defi ni-las e mapeá-las. 
Caso não saiba, procure 
em negócios concorren-
tes ou da mesma cadeia 
de suprimentos;

 3. Pactue as premissas 

com as lideranças: não 
adianta nada você ter os 
melhores dados disponí-
veis para auferir a sua 
área e ter o descrédito 
da empresa em relação 
a isso. Tão ou mais im-
portante que deter os 
dados e transformá-lo 
em métricas, é apre-
sentá-las e mostrar a 
sua importância para as 
lideranças da empresa. 
Uma organização que 
almeja o crescimento 
sólido das suas ativida-
des precisa ter dados 
visíveis para auferir sua 
efi ciência. Achar que o 
crescimento em vendas 
é o sufi ciente para o su-
cesso engana boa parte 
dos empreendedores 
no país. Construa neste 
processo de mensu-
ração uma cultura de 
planejamento e resulta-
dos para a sua empresa. 
Caso haja movimento 
refratário, talvez seja a 
hora de mudanças;

 4. Métricas são feitas 

para medir sempre: 
a grande beleza das 
métricas, independente 
da área de atuação, é 
você ter o controle da 
sua evolução em prazos 
curtos, corrigindo rotas 
erradas e otimizando os 
trunfos de uma empre-
sa. No marketing não 
será diferente: revisões 
em espaços de tempo 
sazonais são muito im-
portantes para otimizar 
os esforços e investi-
mentos. Com isso, cada 
vez mais a atividade 
se mostra atraente e 
necessária para a cons-
trução de um negócio/
marca de sucesso.

Assim como toda pessoa que 
emagrece tem um objetivo 
pela frente e se pesa sema-
nalmente para ver sua evolu-
ção, toda a empresa precisa 
controlar suas atividades para 
garantir que seus processos 
sejam enxutos e adequados 
para a trajetória que almeja. 
Rapidamente você perceberá 
e poderá provar a todos que, 
com controle e resultados de 
marketing e comunicação, 
ela é tão importante quanto 
vendas e matérias-primas para 
o sucesso.

(*) - Formado em Administração 
na ESPM, com especialização em 

Modelagem de Negócios e Gestão 
de Marcas (branding) pela FGV. 

Possui onze anos de experiência em 
marketing, e é fundador da Chebante 

Brand Strategy.

4 passos para
implementar métricas de 

marketing na sua empresa
João Gabriel Chebante (*)
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RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO -  EXERCICIO 2016

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V, Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2.016 bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração:  O ano de 2016 continuou tendo repressão na economia brasileira, todavia
a implantação do novo sistema de gestão de custos otimizou os processos e sistemas que contribuíram para ganho de eficiência operacional, sem impactar negativamente o nível de atendimento para os beneficiários
e fornecedores. Esses sistemas juntamente com lançamento de novos produtos fizeram com que a entidade, apesar do cenário politico econômico, obtivesse um lucro de R$ 14.979 milhões, um aumento de 28,78%.
Agradecimentos:  Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo emprenho e dedicação, e o apoio dos Órgãos
Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2016.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
ATIVO Notas    2.016     2.015
ATIVO CIRCULANTE .......................................  99.337  84.971
Disponível ......................................................  464  1.720
Realizável ......................................................  98.873  83.251
Aplicações Financeiras .................................. 2.2.4  49.978 23.795
Aplicações Garantidoras de Provisões
 Técnicas ........................................................  49.978  23.795
Créditos de Operações com Planos de
 Assistência à Saúde ..................................... 45.936  55.290
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 45.936 55.290
Créditos Tributários e Previdenciários ............  806  806
Bens e Títulos a Receber ............................... 4  2.031  3.249
Despesas Antecipadas ..................................  122  111

ATIVO NÃO CIRCULANTE .............................. 134.671  140.158
Realizável a Longo Prazo ............................. 18.855  4.446
Depósitos Judiciais e Fiscais .........................  6.376  4.446
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo .... 12.479 -
Investimentos ................................................  99.760  118.924
Participações Societárias pelo Método
 de Equivalência Patrimonial ..........................  99.760 118.924
Participações Societárias em Rede
 Assistencial Não Hospitalar .......................... 100  100
Participações Societárias em
  Rede Hospitalar ............................................ 7a  99.660  118.823
Imobilizado .................................................... 8  15.678  16.580
Imóveis de Uso Próprio .................................. 13.713 14.118
Imóveis - Não Hospitalares ............................  13.713  14.118
Imobilizado de Uso Próprio ............................. 1.965  2.308
Não Hospitalares ............................................  1.965  2.308
Outras Imobilizações ......................................  -  154
Intangível .......................................................  378  208

TOTAL DO ATIVO ...........................................  234.008  225.129

PASSIVO Notas      2.016     2.015
PASSIVO CIRCULANTE ..................................  89.854 65.258
Provisões Técnicas de Operações de
  Assistência à Saúde ....................................  75.085 51.935
Provisões de Prêmios / Contraprestações ..... 14.021  11.900
Provisão de Prêmio / Contraprestação
  Não Ganha - PPNG ...................................... 9 14.021  11.900
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
  para SUS ...................................................... 9 11.593  6.684
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros
 Prest. de Serviços ......................................... 9 34.531  26.882
Provisão para Eventos Ocorridos e
  Não Avisados (PEONA) ............................... 9 14.940  6.469
Outros Débitos de Operações com Planos
  de Saúde ......................................................  2.910  1.283
Outros Débitos de Operações com Planos
  de Assistência à Saúde ............................... 2.910 1.283
Tributos e Encargos Sociais a Recolher ......... 4.667 4.874
Empréstimos e Financiamentos a Pagar ........ 11  874 3.595
Débitos Diversos ............................................ 6.318 3.571
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ......................... 9.760 14.256
Provisões Técnicas de Operações
   de Assistência à Saúde .............................. 7.531 9.460
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar
  para o SUS ................................................... 7.531 9.460
Tributos e Encargos Sociais a Recolher .........  625  -
Parcelamento de Tributos e Contribuições ..... 625  -
Empréstimos e Financiamentos a Pagar ........ 11  146 1.024
Débitos Diversos ............................................ 1.459 3.772
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................... 134.394 145.615
Patrimônio Social ............................................ 119.415 127.139
Reservas ........................................................  - 6.845
Reservas de Reavaliação ...............................  - 6.845
Superávit ou Déficit Acumulados ................... 14.979 11.631
TOTAL DO PASSIVO ...................................... 234.008  225.129

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

    2.016     2.015
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de
  Plano de Assistência à Saúde ................................. 416.341 350.891
Receitas com Operações de Assistência à Saúde ..... 416.341 350.891
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos ............ 416.341 350.891
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos ..  (325.071) (266.268)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados ............. (316.591) (266.778)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros
  Ocorridos e Não Avisados ........................................  (8.480)  510
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
  DE ASSIST. À SAÚDE ............................................... 91.270 84.623
Outras Receitas Operacionais de Planos de
  Assistência à Saúde ................................................. 571  198
Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas
 c/Planos de Saúde da Operadora .............................. 2.332 -
Outras Receitas Operacionais .................................... 2.332 -
Outras Despesas Operacionais com Plano de
  Assistência à Saúde .................................................  (15.111)  (6.259)
Outras Despesas de Operações de Planos
de Assistência à Saúde ..............................................  (2.716)  (3.449)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção
 de Riscos e Doenças .................................................  (3.486)  (2.811)
Provisão para Perdas Sobre Créditos .........................  (8.910) -
RESULTADO BRUTO .................................................... 79.062 78.562
Despesas de Comercialização ....................................  (22.052)  (15.423)
Despesas Administrativas ...........................................  (51.703)  (45.773)
Resultado Financeiro Líquido .................................... 1.278  (368)
Receitas Financeiras ................................................... 3.617 2.769
Despesas Financeiras .................................................  (2.338)  (3.137)
Resultado Patrimonial ............................................... 8.393  (5.368)
Receitas Patrimoniais .................................................. 8.393 639
Despesas Patrimoniais ................................................ -  (6.007)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 14.979 11.631
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ....................... 14.979 11.631

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

Eventos      2016      2015
Atividades Operacionais 
(+) Recebimentos de Plano de Saúde ......................... 390.842 334.561
(+) Outros Recebimentos Operacionais ...................... 2.413 973
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores
  de Serviços de Saúde ............................................... 322.483 280.952
(-) Pagamentos de Comissões .................................... 14.312 8.658
(-) Pagamentos de Pessoal ......................................... 12.220 9.380
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros ................... 11.952 9.742
(-) Pagamentos de Tributos ......................................... 17.302 11.003
(-) Pagamentos de Contingências
   (Cíveis/Trabalhista/Tributárias) ................................. 2.977 3.673
(-) Pagamentos de Aluguel .......................................... 2.301 1.937
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade ................... 15 91
(-) Outros Pagamentos Operacionais .......................... 2.703 3.724
Caixa Liquido Atividades Operacionais .................... 6.991 6.375
Atividades Investimentos
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado
  – Outros .................................................................... 697 210
Caixa Liquido Atividades Investimentos ...................  (697)  (210)
(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos .... 81 2.880
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 6.129 3.365
(+) Resgate de Aplicações Financeiras ....................... 123.233 550
(-) Pagamentos de Juros e Encargos sobre
  Empréstimos/Financ./Leasing ................................... 450 2.142
(-) Pagamento de Amortização de
   Empréstimos/Financiamentos/Leasing ..................... 4.170 8.220
(-) Aplicações Financeiras ........................................... 131.589 2.559
 Caixa Líquidos Atividades Financiamento ...............  (6.765)  (6.127)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA .................................. (471) 39
CAIXA – Saldo Inicial ................................................. 936 897
CAIXA - Saldo Final .................................................... 464 936

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

Reserva de  Superávit ou Déficit
Eventos  Patrimônio Social     Reavaliação              Acumulados                  Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ................. 127.139 6.845 -  133.984
Superávit ou Déficit Líquido do Exercício ................. - -  11.631  11.631
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ................. 127.139  6.845  11.631  145.615
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas ... 11.631 -  (11.631) -
Realização de Reservas ............................................ 6.845  (6.845) -  -
Ajustes de Avaliação Patrimonial (nota 7) .................  (26.199) - -  (26.199)
Superávit ou Déficit Líquido do Exercício ................. - - 14.979 14.979
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ................. 119.415 - 14.979 134.394

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:  O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO
PAULO, com registro provisório na ANS sob nº 30.362-3, desde 16/03/1999,
opera planos privados de saúde no Segmento Primário Principal (SPP),
Modalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospitais, consultórios,
clinicas e laboratórios especializados. 1.1. A abrangência geográfica com-
preende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), Grande São Paulo
(Arujá, Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Itaquaquecetuba, Mogi
das Cruzes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Rochedale, Santo Antonio,
Suzano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), Região do ABC (Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul) e Litoral Paulista (Caraguatatuba, Cubatão,
Guarujá, Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São
Vicente, Ubatuba). 1.2. O responsável e Diretor Geral do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO é o Sr. Fernando Jose Moredo e é respon-
sável perante ANS, em conformidade com a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar
de Machado Lobato. 1.3. O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera
Planos Pessoa Física e Pessoa Jurídica,  1.4. Os Planos são comercializados
por empresas especializadas e por pessoal próprio; a apropriação ao resul-
tado é feita mediante o registro das notas fiscais recebidas no exercício, na
rubrica Despesas de Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão da
ANS, estipulado pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO em 31/12/2016 é de R$134.394 (em 31/12/
2015 era de R$ 145.615) que se encontra acima do Capital Social mínimo
calculado e exigido pela RDC 77/2001.  2 – Apresentação e Elaboração das
Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras (contábeis) foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº
6.404/76 alteradas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e de acordo
com o novo plano de contas da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído
pela Resolução Normativa (“RN”) nº 322/2013, e alterações posteriores. 2.1.
Principais práticas contábeis: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAU-
LO, por ser uma associação sem fins lucrativos, está desobrigado de efetuar
a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, bem como a
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL, conforme Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas
contábeis adotadas pela Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração
do resultado: Receita: o resultado das transações é apurado pelo regime
de competência dos exercícios e considera as contraprestações emitidas de
planos de assistência à saúde, que são contabilizadas com base nos contra-
tos emitidos na modalidade de pré-pagamento, na data da competência da

Custo: os eventos indenizáveis são constituídos de
acordo com as faturas apresentadas pela rede credenciada, profissionais da
saúde, clinicas, hospitais, laboratórios, etc, Como parte dessas faturas não
são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocor-
ridos e não avisados são registrados mediante constituição da Provisão para
Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), calculados de acordo com
Nota Técnica aprovada pela ANS. 2.2.2 Estimativas contábeis: As demons-
trações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de
provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo
de determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contin-
gentes, provisões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos
e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas
estimativas e premissas. 2.2.3 Moeda funcional e de apresentação das
demonstrações contábeis: A moeda funcional da Entidade é o real, mesma
moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insigni-
ficante de mudança de seu valor de mercado.  2.2.5 Créditos de operações
com planos de assistência à saúde:  São registrados e mantidos no balanço
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contra-
partida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de
assistência à saúde para os planos médico hospitalares. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa de contraprestação efetiva é constituída
para os valores vencidos há mais de 60 dias para pessoa física. 2.2.6
Investimentos:  São representados por participações em empresas contro-
ladas e avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. 2.2.7 Imobiliza-
do: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado
dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção
ou desenvolvimento de projetos. A depreciação dos bens é calculada pelo
método linear às taxas definidas pela legislação do imposto de renda. O
saldo da reserva de reavaliação, conforme facultado pela Lei 11.638/07
será mantido até sua completa amortização, que segue a vida útil do bem
reavaliado. 2.2.8 Arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento
mercantil financeiro são reconhecidos no ativo imobilizado e no passivo de
empréstimos e financiamentos, pelo menor entre o valor presente das
parcelas mínimas obrigatórias do contrato ou valor justo do ativo, dos dois
o menor, acrescidos, quando aplicável, dos custos iniciais diretos incorri-
dos na transação. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear
às taxas definidas pela legislação do imposto de renda. Os contratos de
arrendamento mercantil o benefício sobre o ativo arrendado é obtido, mes-
mo que tais pagamentos não sejam feitos nessa base. 2.2.9 Outros ativos
e passivos (circulantes e não circulantes):  Um ativo é reconhecido no
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimo-
nial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômi-
co seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circu-
lantes. 2.2.10 Provisões técnicas:  Entre os critérios a serem observados
para constituição de provisões técnicas, foi deliberada pela ANS a consti-

tuição da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), que
consiste basicamente na modificação do momento do reconhecimento do
evento de “quando avisados” para “quando ocorridos”, calculado de acordo
com Nota Técnica Atuarial aprovada pela ANS. 2.2.11 Provisão de Eventos
a liquidar com operações de assistência à saúde: São registrados com
base nas faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela
operadora, em contrapartida à conta de despesa de eventos indenizáveis
líquidos (custo de serviços prestados), quando relativa a serviços de
assistência prestados aos seus associados. Essas contas de resultado
incluem também outros custos de pessoal e custos de atendimento da rede
própria.  2.2.12 Empréstimos e financiamentos: São registrados pelo valor
do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data
do balanço.  3. Contraprestações pecuniárias a receber: O faturamento das
mensalidades dos planos é emitido por boletos de cobrança bancária e
registrado na contabilidade pelo regime de competência, o saldo desta rubri-
ca refere-se aos valores das mensalidades a receber deduzidas das vencidas
a mais de 60 dias.
4. Títulos e Crédito a Receber 31/12/2016 31/12/2015
Agencias/Concessionárias (1) ........................ 600 991
Créditos a Receber ......................................... 1.431 2.258

2.031 3.249
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/conces-
sionárias na comercialização dos planos junto aos novos associados.
5. Outros Valores e Bens: Refere-se a cheques devolvidos e cheques pré-

7. Investimentos: As principais informações das participações societárias,  mantidas em 31 de dezembro de 2016 são:
Resultado de

Resultado de participação em
Empresa Saldos em Participação Ajuste Saldo em controladas

 31/12/2015  em Controladas   ICPC 10   31/12/2016    em 31/12/2015
IGESP S/A Centro Medico Cirurg.Inst.Gast.SP ............................. 118.823 7.036 (26.199) 99.990 (6.066)
Farmácia Trasmontano Ltda ............................................................ 100 - - 100 -
Total Geral ..................................................................................... 118.923 7.036 (26.199) 100.090 (6.066)

O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada. Nesse
exercício houve investimento na controlada com a finalidade de otimizar o
uso da rede hospitalar para melhoria no atendimento aos associados. O
retorno desse investimento deverá ocorrer a partir de 2015, com aumento do
resultado daquela entidade. 7a. Redução Investimento: Por determinação da
ANS – Agencia Nacional da Saúde, e de acordo com a IN 47/2011, a entidade
foi obrigada a estornar a reavaliação dos imóveis da sede da investida
Hospital IGESP realizada em 2010 no valor de R$ 26.199 em razão daquela
agencia não referendar o ICPC 10, que trata do custo atribuído (deemed
cost) de seus ativos, a fim de excluir os efeitos do Ajuste de Avaliação no
valor do investimento.
8. IMOBILIZADO                          2.016  2.015

Custo
Corrigido e Deprec.

Contas Reavaliado  Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio
  Não Hospitalares .................. 16.908 3.195 13.713 14.118
Maquinários e  Equipamentos 1.041 484 557 649
Instalações ............................. 1.031 372 658 762
Equipamentos de Informática . 1.282 1.163 119 176
Móveis e Utensílios ................ 1.280 854 427 548
Veículos .................................. 261 58 203 174
Benfeitorias bens de Terceiros 662 662 0 154
Total ....................................... 22.466 6.788 15.678 16.580
9. PROVISÕES TÉCNICAS        2016       2015
Provisão de Premio/Contraprestação
  não Ganha -PPNG ....................................... 14.021 11.899
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS 11.593 6.684
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/
 Outros prestadores Serviços Assistenciais .. 34.531 26.882
Provisão de Eventos Ocorridos e
 Não Avisados-PEONA ................................... 14.940 6.468
TOTAL ............................................................. 75.085 51.935
Por determinação da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS o
calculo da Nota Técnica da PEONA foi acrescido dos valores referentes ao
Ressarcimento ao SUS, sendo essa a razão do aumento dessa provisão. Os
valores que compõe referido cálculo são os valores brutos recebidos do SUS.
10.  Processos Judiciais: O Centro Trasmontano de São Paulo, possui
processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como no polo passi-
vo, no montante de R$ 4.882 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil
reais ), conforme discriminado. A posição da assessoria jurídica sobre os
processos cíveis e trabalhistas movidos contra a Entidade, tem probabilida-

de de perda remota, razão pela qual não há necessidade de constituição de
provisão. Os processos de ações cíveis contra terceiros, a entidade já
obteve acordos em 90% dos processos e nos 10% restantes, a probabilidade
de ganho é certa.
Natureza ......................................................... Valor Total
Trabalhistas .................................................... 140
Cíveis – Passiva ............................................ 4.742
Total ................................................................ 4.882
11. Empréstimos e Financiamentos:  São empréstimos contraídos junto a
Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores com
vencimento até 12 meses no montante de R$ 874 e no não circulante R$ 146
Os empréstimos foram obtidos na modalidade capital de giro tendo como
garantia aval. 12. Cobertura de Seguros: Os seguros são contratados sob a
forma de limite máximo de indenização único, valores considerados suficien-
tes pela Administração da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas
sobre os ativos. Os principais seguros e suas respectivas coberturas em 31
de dezembro de 2016 e 2015 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2016 Cobertura 2015
Incêndio, raio, explosão e vendaval ...... 5.000 5.000
Danos elétricos comuns ......................... 100 100
Roubo e furtos de bens .......................... 50 50
Equipamentos eletrônicos ...................... 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel ..................... 300 300
Responsabilidade civil ............................ 100 100
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos ... 11 11
Roubo /Valores em Transito .................... 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos .................. 25 25
Vendaval/ciclone/tornado ....................... 300 300
Recomposição de documentos ............... 100 100
Despesas Fixas – Pl 6 meses ................ 1.000 1.000
Total ....................................................... 7.096 7.096
13. RESSARCIMENTO AO SUS: A Operadora procedeu aos lançamentos
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do disposto na
IN nº 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos recebi-
dos no exercício de 2016 pelo percentual histórico de cobrança (% hc). Os
valores devidos até 31/12/2014, foram parcelados em até 180 meses de
acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043/14. 14. EVENTOS MEDICOS HOSPI-
TALARES: A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDI-
CO HOSPITALARES ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de
Informações Periódicas – DIOPS do 4º. Trimestre de 2016 está em conformi-
dade com Oficio Circular DIOPE Nº 01, de 01/01/2013, referente aos planos
individuais firmados, posteriormente à Lei nº9.656/1998, com cobertura mé-
dico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Coparticipação e Outras Recuperações em milhares de reais)

INDIVIDUAL/FAMILIAR - Antes da Lei : 41111101
Antes da Lei Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas       Total
Rede Própria 1.795 2.240 45 35.433 413 0 39.926
Rede Contratada 1.231 2.217 834 6.860 3.167 277 14.586
Totais 3.026 4.457 880 42.293 3.579 277 54.513

INDIVIDUAL/FAMILIAR - Pós Lei: 41111102
Depois da Lei Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas       Total
Rede Própria 13.943 9.685 119 103.449 38 0 127.233
Rede Contratada 27.231 29.788 17.242 42.480 6.031 1.749 124.521
Totais 41.175 39.473 17.360 145.929 6.069 1.749 251.754

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

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

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

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO -
TRASMONTANO São Paulo (SP). Opinião: Examinamos as demonstrações
contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO TRASMONTANO
DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezembro de 2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela ANS - Agência Nacional de
Saúde. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demons-
trações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-

ponsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.  Os responsáveis pela governança da
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos audito-
res independentes pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas

a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às

circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e

adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade

demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signi-
ficativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.Outros As-
suntos:  Farmácia Trasmontano Ltda. A empresa Farmácia Trasmontano
Ltda., controlada pelo Centro Trasmontano de São Paulo, não é auditada por
auditores independentes. IGESP S/A A entidade é controladora da empresa
IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São
Paulo, que teve suas demonstrações contábeis por nós auditadas.

São Paulo, 24 de março de 2017.
MAION & OLIVEIRA, AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

CRC – 2PA 0262/T-9
  José Aparecido Maion -  Contador -  CRC 1–SP– 117.681/O-3
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1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006967-
89.2013.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edna 
Maria da Silva, CPF 263.394.318-79, RG 335903204, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da requerida 
pela importância de R$ 11.300,04, decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 11.300,04. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para o pagamento da quantia acima indicada no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, observando-se que se a parte cumprir o mandado voluntariamente dentro do prazo 
assinado, ficará isenta de custas e honorários advocatícios. Dentro do mesmo prazo, poderá oferecer 
embargos, independentemente de prévia segurando do Juízo, os quais suspenderão a eficácia do 
mandado e terão seu processamento nos próprios autos, sob o rito de Procedimento Comum. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010707-67.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KELLY APARECIDA 
PIRES, CPF. 018.025.656-47, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AGROTTHA 
PISOS E DECORAÇÕES LTDA, visando receber a importância de R$ 2.373,37 (Jan/2013), referente 
aos cheques nºs. 000196, 000197 e 000198 no valor de R$ 515,00 cada, depositados e devolvidos 
pelas alíneas 11/12. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado isenta de custas e honorários 
ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702 do NCPC. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

44ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100494-
56.2014.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO MENDES PEREIRA 
BONFIM, CPF 229.233.088-16, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento do valor de R$ 4.228,54 (Out/2014), acrescido de juros e 
correção monetária, decorrentes do inadimplemento das parcelas conforme Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará 
isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). S. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017. 


