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QUINTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2017

LICENÇA REMUNERADA ATÉ NORMALIDADE DO MERCADO
Empresa sem mercadoria em estoque na filial deseja manter os 
funcionários em licença remunerada em casa, até normalidade 
do estoque, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A REMUNERAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ? 
Vale lembrar que a legislação sempre estabelece a garantia mínima 
de direitos do trabalhador, cabendo às partes a negociação de 
direitos alem desta. Posto isto, ao menor aprendiz é garantido o 
salário mínimo hora ou o piso mínimo hora da categoria, o que 
lhe for mais favorável (IN 97/12, art. 11).

PAGAMENTO INDIVIDUAL DO INSS
Empresa demitiu seus funcionários e pagou todo o FGTS. Pretende pagar 
o INSS só de um determinado funcionário. Como informar ao INSS o paga-
mento individual? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIR PARA FUTURA APOSENTADORIA
Sócio quotista de empresa optante pelo simples nacional, que 
não é administrador da sociedade, mas deseja fazer retirada de 
pró-labore apenas para contribuir com INSS para futura aposen-
tadoria, recolhe também o INSS na alíquota de 11%? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE INFORMAR O VALOR PAGO REFERENTE À MULTA DE 40% 
DO FGTS, NA DIRF OU INFORME DE RENDIMENTOS, QUAL O CAMPO?

O FGTS pago diretamente ao empregado na rescisão não tem incidência 
de imposto de renda conforme artigo 7º, inciso II da Instrução Norma-
tiva RFB 1500/2014, devendo os valores ser informados na DIRF como 
rendimentos isentos e não tributados.

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
Quais os casos permitidos por lei de fracionamento das férias. Como 
anotar na CTPS os períodos. O e-Social possui o registro dos períodos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A 49ª rodada do Indicador 
de Atividade da Micro e Pe-
quena Indústria, encomenda-
do pelo Sindicato da Micro e 
Pequena Indústria do Estado 
de São Paulo (Simpi) ao Da-
tafolha, mostra que a crise 
econômica continua trazendo 
consequências negativas para 
os empresários.

Questionados sobre o fluxo 
de trabalhadores em seus 
negócios, 27% dos entrevista-
dos alegaram que demitiram 
profissionais no último mês, 
ante 21% na pesquisa de fe-
vereiro. Sobre contratações, 
apenas 9% abriram novas 
vagas; no estudo anterior, 
este índice era de 10%. Isso 
significa que para cada con-
tratação existem três demis-
sões. A expectativa para o 
mês de abril também segue 
em baixa. 85% não preveem 
novas contratações; já 13% 
acreditam que irão demitir 
futuramente. 

A ausência de capital de 
giro segue como uma das 
principais dificuldades en-
frentadas pelas MPI’s. Para 
64% dos empresários, o 
capital disponível em suas 
empresas é muito pouco, 
o que traz dificuldades. Na 
busca por capital, apenas 10% 
conseguiram utilizar linhas de 
crédito para pessoas jurídicas 
em fevereiro; 21% recorre-
ram ao cheque especial e 
5% utilizaram empréstimos 
pessoais nos bancos.

O endividamento das em-
presas também continua 
em alta. 51% das micro e 
pequenas indústrias sofreram 
calotes nos últimos 30 dias, o 
que impacta diretamente no 
funcionamento do negócio. 
Já 32% não conseguiram 
arcar com algum imposto em 
fevereiro – este é o segundo 
maior índice levantado pela 
pesquisa desde seu início, 
em março de 2013. Para o 
presidente do Simpi, Jose-
ph Couri, são necessárias 
ações governamentais pela 
retomada do crescimento 
econômico.

“Tivemos um aumento de 
demissões, não existe capital 
de giro no mercado, a inadim-
plência ao empresário segue 
alta e a indústria continua ten-
do problemas com os impos-
tos. Medidas são anunciadas, 
mas não chegam na ponta, 
ao empresário. Não adianta 
aumentar o valor do crédito 
disponível aos bancos, por 
exemplo, enquanto a burocra-
cia e o acesso a ele continuar 
limitado”, considerou.

“É um aprofundamento da 
crise. No segundo semestre 
de 2016 havia uma expectati-
va positiva, mas o cenário de 
melhora não se concretizou. 
E, praticamente, perdemos o 
primeiro trimestre de 2017”, 
complementou. A íntegra 
da Simpi/Datafolha está dis-
ponível no site (www.simpi.
org.br).

A crise econômica continua trazendo consequências negativas 

para os empresários.

Pequena indústria 
demite três vezes mais 

do que contrata
Amanda Rocha/Tribuna

1ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0035451- 63.2012.8.26.0100 (USU. 891) O(A) Doutor(a) Paulo 
César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)(s) titular de domínio Florindo Basílio Campanella ou Florindo Campanella e s/m Iole Tôni 
Campanella, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Cleusa André Pulgaci ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua da Estação, nº 128, 
esquina da Rua Tuparendi, Lote 13-A da quadra C-1, do Jardim Célio, Vila Campanella, Distrito de 
Itaquera, São Paulo/SP, com área de 191,16m², contribuinte nº 114.195.0008-1, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0039506-51.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Uiles Vieira de Matos Junior, Rua Vereador Gastão Ferreira Bueno, 156, Centro - CEP 
12980-000, Joanopolis-SP, CPF 142.222.208-09, RG 206378622, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Colégio Mega Visão Ltda Epp, alegando em síntese: O 
executado assinou o termo de confissão de divida , reconhecendo o valor do débito no importe de R$ 
5.300,00, a ser pago em 10 parcelas iguais de R$ 530,00, ocorre que o executado pagou somente 03 
parcelas, ficando faltando 07 parcelas e mais multa de 10% e honorários no importe de 20%. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 

Diretoria

João Luciano Granado - Diretor Presidente
 Darci Payão Rodrigues Filho - Diretor Vice-Presidente

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro - CRC 1SP 152.060/O-2

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015.
 Apresentamos abaixo a base de preparação e cálculo do EBITDA (lucro e prejuízo antes dos efeitos financeiros, imposto de renda, contribuição social, 
depreciação e amortização):

Transnovag Transportes S.A.
CNPJ/MF nº 55.890.016/0001-09

Relatório da Administração
         2016           2015
(Prejuízo) Lucro antes da provisão de imposto de renda e contribuição social 831.807 (3.332.842)
(-) Receitas financeiras (837.398) (568.842)
(+) Despesas financeiras 757.060 927.010
(+) Depreciação e amortização 1.871.875 1.967.763
Total do EBITDA  2.623.344  (1.006.911)

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional - A Transnovag Transportes S/A (“Companhia” ou 
“Transnovag”) é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como 
objetivos principais a prestação de serviços de transportes rodoviários de bens 
para terceiros, inclusive na forma de subcontratação, a atividade de armazém 
geral e a prestação de serviços de transbordo, pesagem, manuseio e arruma-
ção de cargas em geral.  A Companhia está sediada na Rua Cadiriri, na cidade 
de São Paulo – SP e possui 9 (nove) filiais, sendo 2 (duas) delas localizadas 
nas cidades São Paulo – SP, 1 (uma) localizada na cidade de Diadema – SP, 1 
(uma) localizada na cidade de São Carlos – SP, 1 (uma) localizada na cidade 
de Taubaté – SP, 1 (uma) localizada na cidade de São Bernardo do Campo,  – 
SP, 1 (uma) localizada na cidade de Simões Filho – BA, 1 (uma) localizada na 
cidade de São José dos Pinhais - PR e 1 (uma) localizada na cidade de Conta-
gem – MG em conjunto operando sobre os CNAE: “Transporte rodoviário de 
cargas, exceto produtos perigosos” e “Mudanças, intermunicipal, interestadual 
e internacional”. Parte significativa dos custos incorridos nas atividades opera-
cionais da Companhia é realizada com partes relacionadas. 1.1. Aprovação 
das demonstrações contábeis - As demonstrações contábeis foram aprova-
das pela diretoria em 20 de Abril de 2017. 2. Políticas contábeis e bases de 
apresentação - As demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2016 e 2015 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As estimativas contábeis envolvidas 
na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores obje-
tivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determina-
ção do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de 
vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, aná-
lise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvido-
sos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras 
provisões, inclusive para contingências.  2.1. Apuração do resultado - O resul-
tado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência dos exercícios. A receita de prestação 
de serviços é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma 
confiável e todos os riscos e benefícios são transferidos para o comprador. 2.2. 
Caixa e equivalentes de caixa - Incluem caixa, saldos positivos em conta 
movimento, aplicações contábeis com liquidez imediata e com risco insignifi-
cante de mudança de seu valor de mercado. 2.3. Títulos e valores mobiliários 
- Os certificados de depósitos bancários (CDB) e operações compromissadas 
estão classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. São conta-
bilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os 
quais são reconhecidos no resultado do exercício, e ajustados a valor de mer-
cado. 2.4. Contas a receber de clientes - São apresentadas aos valores pre-
sente e de realização. É constituída provisão em um montante considerado 
suficiente pela administração para os créditos cuja recuperação é considerada 
duvidosa. 2.5. Imobilizado - Registrados ao custo de aquisição ou formação. A 
depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida fiscal do ativo, a taxas 
que levam em consideração as taxas determinadas pela legislação fiscal, con-
forme mencionado na  Nota Explicativa no 7. 2.6. Intangível - Ativos intangíveis 
adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo 
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e das 
perdas de seu valor recuperável, quando aplicável. 2.7. Avaliação do valor 
recuperável de ativos (teste de “impairment”) - A administração revisa anu-
almente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 
evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperá-
vel, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. 2.8. Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos 
tomados são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos 
recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos toma-
dos são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e 
juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”). 2.9. Imposto de 
Renda e Contribuição Social sobre o lucro - Ativos e passivos tributários 
correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor 
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de 
imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que 
estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países 
em que a Companhia opera e gera receita tributável. 2.10. Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais - As práticas contábeis para registro e di-
vulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguin-
tes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contin-
gentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) 
Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com segurança 
suficiente. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são 
apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados 
como de perdas remotas não são provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) 
Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da 
avaliação sobre as probabilidades de êxito nos processos em que a Compa-
nhia questionou a inconstitucionalidade dos tributos. 2.11. Instrumentos fi-
nanceiros - Reconhecimento inicial e mensuração subsequente - Reco-
nhecimento inicial e mensuração - Ativos financeiros são classificados como 
ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebí-
veis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis 
para venda, conforme a situação. A Companhia determina a classificação dos 
seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele 
se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros 
são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de investi-
mentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. 
Mensuração subsequente - A mensuração subsequente de ativos financeiros 

Ativos finan-
ceiros a valor justo por meio do resultado: São avaliados por meio do resul-
tado, incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros 
designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Os 
correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do resulta-

Empréstimos e recebíveis: São ativos financeiros não derivativos, com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após 
a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo 
amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos 
perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levan-
do em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou 
custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha 
de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao 
valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. A 
Companhia não possui ativos e passivos financeiros nas seguintes condições 
“mantidos até o vencimento” e “disponíveis para venda”. Classificação e men-
suração dos passivos financeiros - São classificados como passivos finan-
ceiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, ou 
como derivativos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. 
A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no mo-
mento do seu reconhecimento inicial. Os passivos financeiros da Companhia 
incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e ou-
tras contas a pagar e foram todos classificados como empréstimos e financia-
mentos. 2.12. Lucro básico e diluído por ação - O resultado por ação básico 
e diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas 
da Companhia e a média ponderada das ações em circulação no respectivo 
período, considerando ajustes de desdobramento ocorridos no período. A 
Companhia não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído, 
portanto o lucro diluído por ação é igual ao valor do lucro básico por ação. 3. 
Caixa e equivalentes de Caixa, títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa       2016         2015
Caixa 49.300 52.246
Banco conta movimento    11.642      36.426
    60.942      88.672
Títulos e valores mobiliários       2016         2015
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) 235.718 1.069.053
Fundos de investimentos  188.711    417.485
  424.429 1.486.538
As aplicações contábeis representam valores investidos em títulos privados 
emitidos por instituições financeiras de primeira linha, com rentabilidade média 
equivalente a 100,0% do CETIP DI “CDI”. 
4. Contas a receber         2016         2015
Clientes Nacionais 9.596.251 9.888.908
Serviços a Faturar 196.704 -
Provisão Estimada para Créditos
 de Liquidação Duvidosa   (377.021)   (302.080)
 9.415.934  9.586.828
A abertura dos saldos de clientes pelos seus vencimentos está como demons-
trada a seguir: 

Ativo Notas            2016           2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3  60.942  88.672
Títulos e valores mobiliários 3  424.429  1.486.538
Contas a receber 4  9.415.934  9.586.828
Estoques   53.256  65.022
Impostos a recuperar 6  2.312.033  2.326.028
Outros ativos circulantes        913.948      244.903
Total do ativo circulante   13.180.542  13.797.991
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 10  860.637  643.792
IR e CS diferidos 9  278.093  236.934
Outros ativos não circulantes        301.193      105.193
  1.439.923  985.919
Investimentos   28  28
Imobilizado 7  22.181.054  24.155.965
Intangível                    -        18.856
Total do ativo não circulante   23.621.005  25.160.768
Total do ativo   36.801.547  38.958.759

Passivo Notas            2016            2015
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 8  2.055.461  2.737.081
Fornecedores   1.125.021  1.024.820
Obrigações trabalhistas e tributárias   1.794.407  1.626.152
Contas a pagar com partes relacionadas 5 -  52.043
Adiantamentos de clientes   52.168  393.445
Outros passivos circulantes       129.057                  -
Total do passivo circulante    5.156.114   5.833.541
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 8  4.736.074  6.730.783
IR e CS diferidos 9  301.655  317.458
Provisão para contingências 10      440.900       338.900
Total do passivo não circulante    5.478.629    7.387.141
Patrimônio líquido
Capital social 11  28.150.000  28.150.000
Ajuste de avaliação patrimonial 11  585.565  616.241
Reservas de lucros 11  30.125  35.230
Prejuízo acumulado 11  (2.598.886)  (3.063.394)
Total do patrimônio líquido  26.166.804  25.738.077
Total do passivo e patrimônio líquido  36.801.547  38.958.759

Demonstrações dos resultados Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

 Notas            2016             2015
Receita operacional líquida 12  35.337.674  39.798.195
Custo dos serviços prestados 13 (33.097.255)  (42.292.578)
(Prejuízo)/lucro bruto   2.240.419  (2.494.383)
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas, comerciais e gerais 14  (1.658.309)  (1.681.223)
Outras receitas operacionais 15       169.359     1.200.932
    (1.488.950)       (480.291)
Resultado antes das receitas
 e (despesas) financeiras   751.469  (2.974.674)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras 16.1  (757.060)  (927.010)
Receitas financeiras 16.2       837.398        568.842
          80.338       (358.168)
(Prejuízo)/lucro antes da 
 provisão para o IR e CS   831.807  (3.332.842)
IR e CS - Corrente 9  (316.951)  -
IR e CS - Diferido 9         56.962        129.072
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício   571.818  (3.203.770)
Quantidade de ações em circulação      2.400.000     2.400.000
Resultado básico e diluído por ação - Reais              0,24            (1,33)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

       2016          2015
Outros resultados abrangentes
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício  571.818  (3.203.770)
Ajuste de avaliação patrimonial   (30.676)     (140.376)
Total do resultado abrangente do exercício  541.142  (3.344.146)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
      Reservas de lucros       
  Capital Ajuste de avaliação Reserva Reserva para Prejuízos
 Notas         social               patrimonial       legal investimentos acumulados            Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014   27.900.000   756.617   71.231   298.159  -  29.026.007
Aumento de capital 10  250.000  -  (50.000)  (200.000) -  -
Dividendos complementares 10 - - -  (84.160) -  (84.160)
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial 10 -  (140.376) - -  140.376   -
Prejuízo do exercício 10                  -                                 -              -                        -     (3.203.770)   (3.203.770)
Saldos em 31 de dezembro de 2015   28.150.000  616.241   21.231   13.999   (3.063.394)  25.738.077
Absorção de reservas de 
 lucros com prejuízo acumulado 10 - -  (21.231)  (13.999)  35.230   -
Realização do ajuste de
 avaliação patrimonial 10 -  (30.676) - -  30.676   -
Lucro líquido do exercício 10 - - - -  571.818   571.818
Destinações  - - - - -  -
Reserva legal 10 - -  30.125  -  (30.125)  -
Dividendo mínimo obrigatório 10                  -                                 -              -                        -        (143.091)     (143.091)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  28.150.000                     585.565    30.125                        -     (2.598.886)  26.166.804

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

Das atividades operacionais          2016            2015
(Prejuízo)/Lucro líquido antes do IR e da CS     831.807   (3.332.842)
Ajustes para conciliar o lucro líquido antes
 do IR e CS ao caixa proveniente das
 atividades operacionais:
Depreciações e amortizações  1.871.875  1.967.763
Valor residual do ativo imobilizado
 e intangível alienado  121.891  873.375
Encargos financeiros sobre financiamentos  601.866  766.307
Encargos financeiros sobre
 impostos a compensar  (549.775)  -
Provisão para contingências  102.000  85.843
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  74.941  25.204
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes  95.953  628.530
Estoques  11.766  (32.858)
Depósitos judiciais  (216.845)  (64.516)
Outros ativos circulantes  (301.274)  207.779
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores  100.201  9.882
Obrigações trabalhistas e tributárias  168.255  (963.017)
Adiantamentos de clientes    (341.277)       380.991
Caixa proveniente das
  atividades operacionais  2.571.384  552.441
Imposto de renda e contribuição social pagos    (316.951)                   -
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais  2.254.433  552.441
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo do ativo imobilizado                 -          (3.551)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos -  (3.551)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Com terceiros
Amortização de financiamentos (3.278.195) (10.827.778)
Captação de financiamentos                 -    6.435.823
Caixa proveniente das atividades de
 financiamentos com terceiros  (3.278.195)  (4.391.955)
Com acionistas
Distribuições de lucros pagos  (14.034)  (168.423)
Partes relacionadas      (52.043)         52.043
Caixa utilizado nas atividades de
  financiamentos com acionistas      (66.077)      (116.380)
Caixa líquido utilizado pelas atividades
 de financiamentos (3.344.272)   (4.508.335)
Aumento (Redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa e
 títulos e valores mobiliários  (1.089.839)  (3.959.445)
Caixa e equivalentes de caixa e títulos
 e valores mobiliários
No início do exercício  1.575.210  5.534.655
No final do exercício  485.371  1.575.210

Contas a receber         2016         2015
A vencer 5.453.645  4.003.815
Vencidos:
De 1 a 30 dias 1.220.443  1.193.610
De 31 a 60 dias 445.823 889.660
De 61 a 90 dias 276.973 656.482
De 91 a 180 dias 400.478 1.158.619
De 181 a 365 dias 703.980 933.489
Acima de 365 dias 1.094.909 1.053.233
 9.596.251 9.888.908
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa foi calculada com 
base na análise individual de riscos dos créditos, que contempla histórico de 
perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao 
qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consul-
tores jurídicos, e é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre 
os valores a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa nos exercícios de 2016 e 2015: 

        2016        2015
Saldo inicial (302.080) (276.876)
Adições (377.021) (302.080)
(-) Reversões   302.080   276.876
Saldo final  (377.021)  (302.080)
5. Transações com partes relacionadas - As transações com partes rela-
cionadas, referentes as compras de materiais e contratação de serviços, são 
conveniadas entre as partes, cujas condições comerciais necessariamente não 
são as mesmas aplicadas nas transações com partes não relacionadas. Os 
saldos e transações realizados com partes relacionadas são demonstrados a 
seguir: Ativo circulante         2016         2015
Outros ativos circulantes
Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais        6.772                -
        6.772                 -
Passivo circulante
Contas a pagar
Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais                -       52.043
                -       52.043
Receita operacional líquida
Serviços prestados
Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais 7.349.966 8.569.114
 7.349.966 8.569.114
Em 2016, foi registrado a título de remuneração do pessoal-chave da Admi-
nistração da Companhia, o montante de R$ 540.217 (R$ 538.941 em 2015). 
Não existem quaisquer outros benefícios concedidos a título de remuneração e 
benefícios indiretos a Administração da Companhia.
6. Impostos a recuperar        2016         2015
INSS a compensar - 563.770
Contribuição social a compensar 990.649 742.785
Imposto de renda a compensar 1.321.384 1.019.473
 2.312.033 2.326.028

7. Imobilizado                                             2016                                                                  2015                              
 % - Taxa anual de   Depreciação    Depreciação
 depreciação/amortização         Custo    acumulada      Líquido         Custo    acumulada      Líquido
Móveis e utensílios 10 18.457 (18.227) 230 18.457 (17.537) 920
Veículos e acessórios 10 a 12,5 41.884.461 (22.323.014) 19.561.447 42.646.584 (21.423.931) 21.222.653
Ferramentas 10 288.760 (274.691) 14.069 288.760 (261.893) 26.867
Computadores e periféricos 20 185.145 (182.198) 2.947 185.145 (179.640) 5.505
Equipamentos de comunicação 10 9.443 (9.443) - 9.443 (9.443) -
Edificações 5 a 10   4.505.321    (1.902.959)     2.602.362   4.505.321    (1.605.301)   2.900.020
  46.891.587 (24.710.532) 22.181.054 47.653.710 (23.497.745) 24.155.965
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas:
Custo do imobilizado            2014    Adições       Baixas            2015    Adições    Baixas             2016
Móveis e utensílios 18.457 - - 18.457 - - 18.457
Veículos e acessórios 47.646.793 - (5.000.209) 42.646.584 - (762.122) 41.884.461
Ferramentas 288.760 - - 288.760 - - 288.760
Computadores e periféricos 181.594 3.551 - 185.145 - - 185.145
Equipamentos de comunicação 9.443 - - 9.443 - - 9.443
Edificações    4.505.321                 -                 -    4.505.321                 -               -     4.505.321
Total  52.650.368         3.551 (5.000.209)  47.653.710                 - (762.122)  46.891.587
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (16.847) (690) - (17.537) (690) - (18.227)
Veículos e acessórios (23.895.525) (1.655.240) 4.126.834 (21.423.931) (1.558.170) 659.087 (22.323.014)
Ferramentas (243.886) (18.007) - (261.893) (12.799) - (274.691)
Computadores e periféricos (174.965) (4.675) - (179.640) (2.558) - (182.198)
Equipamentos de comunicação (9.443) - - (9.443) - - (9.443)
Edificações   (1.316.150)    (289.151)                 -   (1.605.301)    (297.658)               -    (1.902.959)
Total (25.656.816) (1.967.763)  4.126.834 (23.497.745) (1.871.875)   659.087 (24.710.532)

Revisão da vida útil - A Companhia realizou a revisão da vida útil, por meio 
da atualização do laudo de avaliação emitido por empresa especializada. Esta 
análise teve como objetivo revisar e ajustar a vida útil-econômica estimada dos 
bens que compõem o ativo imobilizado para o cálculo da depreciação. Como 
resultado desta avaliação o grupo de veículos e acessórios do ativo imobilizado 
manteve sua vida útil-econômica estimada média de 10 anos (10,0% a 12,5% 
ao ano). A Administração da Companhia considerou os impactos da mudança 
e efetuou os devidos registros nas demonstrações contábeis, a partir da data 
de adoção inicial em 2011. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia obteve 
um laudo de atualização da vida útil remanescente, confirmando a posição 
anteriormente emitida e mencionada anteriormente. 
8. Empréstimos e financiamentos
 % - Juros e taxas 
        médias anuais         2016          2015
Diversos bancos - FINAME 2,5% a 10,75% e
  TJLP + 2,4% a 3,9% 6.791.535 9.467.864
  6.791.535 9.467.864
Passivo circulante  2.055.461 2.737.081
Passivo não circulante  4.736.074 6.730.783
Endividamento financeiro por ano de vencimento
2017  - 1.982.481
2018 1.599.901 1.599.901
2019 1.378.964 1.378.964
2020 969.909 1.769.437
2021 em diante    787.300                -
 4.736.074 6.730.783
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de bens. 
9. Imposto de renda e contribuição social - A Companhia utiliza a sistemá-
tica do lucro real e calculou e registrou seus impostos com base nas alíquotas 
efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis: 
Reconciliação da despesa do IRPJ e da CSLL        2016           2015
(Prejuízo) Lucro antes do IRPJ e da CSLL 831.807 (3.332.842)
IR e CS à taxa nominal-34% (282.814) 1.133.166
Demonstrativo da origem da despesa de IR efetiva
Provisão para contingências 2.000 (29.187)
Prejuízo fiscal e base negativa de CS não constituídos - (1.133.166)
Outros 20.825 158.259
Despesa com IR e CS do exercício (259.989) 129.072
Alíquota efetiva (31,3%) 3,9%
Reconciliação do IR e CS corrente a compensar
Despesa de IR e CS corrente (316.951) -
(–) Compensações com impostos retidos
 e antecipações realizadas no exercício 316.951 -
IR e CS de anos anteriores a compensar 1.762.258 1.595.969
Encargos financeiros de atualização
 de impostos a compensar    549.775    166.289
IR e CS a recuperar (a recolher)  2.312.033 1.762.258
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - A Companhia possui 
diferenças temporárias existentes entre a contabilidade e a apuração do 
resultado com base na legislação tributária vigente em 31 de dezembro de 
2016 e 2015 que possuem base de recuperação futura atrelada a realização 
futura projetada destas provisões (diferenças temporárias) e lucro tributável de 
anos anteriores. No entanto, a Administração optou pelo não reconhecimento 
de imposto de renda e contribuição social diferidos de prejuízo fiscal e base 
negativa de contribuição social. A Companhia optou pelo reconhecimento do 
custo atribuído de certos bens do ativo imobilizado. O impacto tributário deste 
ajuste foi reconhecido no imposto de renda e contribuição social diferidos no 
passivo não circulante, cuja realização ocorre na mesma proporção da baixa 
do ajuste no ativo imobilizado por depreciação, impairment, obsolescência e 
alienação. Abaixo segue a composição:
Composição do IR e CS diferidos:      2016      2015
Ativo não circulante
Provisão para contingências 149.906 115.226
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa 128.187 102.707
Provisão para dissídio             -   19.001
Total 278.093 236.934
Passivo não circulante
Ajuste de avaliação patrimonial 301.655 317.458
Total 301.655 317.458
10. Provisão para contingências e depósitos judiciais - A Companhia é 
parte envolvida em processos trabalhistas que se encontram em instâncias 
diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face aos pro-
cessos em curso avaliados como perda provável, são estabelecidas com base 
na avaliação da administração, fundamentada na opinião de seus assessores 
legais. Os depósitos estão registrados  no ativo não circulante.
                     2016                               2015              
 Depósitos  Depósitos
   Judiciais Provisão   Judiciais Provisão
Trabalhistas     860.637   440.900      643.792   338.900
     860.637   440.900      643.792    338.900
Conforme Pronunciamentos Técnico CPC  nº 25 - Provisões, passivos con-
tingentes e ativos contingentes, que estabelece a prática de divulgação para 
contingências, devem ser divulgadas discussões judiciais classificadas como 
probabilidade de perdas possível. No entanto, em 31 de dezembro de 2016 e 
2015, a Companhia não possuía processos com esse prognóstico.
A seguir são apresentadas as movimentações da provisão, ocorridas nos 
exercícios de 2016 e 2015: 
       2016        2015
Saldo inicial 338.900  253.057
Adições 440.900  338.900
Reversões (338.900)  (253.057)
Saldo final  440.900   338.900

11. Patrimônio líquido - Capital social: O capital social em 31 de dezembro 
de 2016 e de 2015, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 
2.400.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, em 31 de dezem-

Dividendos: O estatuto da 
Companhia assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do 
lucro líquido, ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do 
ajuste de avaliação patrimonial, independentemente da existência de prejuízos 
acumulados, conforme o Art 202 da Lei N° 6404/76, beneficiando os acionistas 
em razão da disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme 
preconizado pela legislação societária:
        2016            2015
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício 571.818 (3.203.770)
(-) Parcela de lucros destinada à constituição
 da reserva legal sobre lucro líquido do exercício
 originalmente divulgado - 5% (30.125)  -
(+) Realização do ajuste de avaliação patrimonial 30.677  140.376
Base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório 572.370 -
Percentual mínimo        25%          25%
Dividendo mínimo obrigatório  143.091                -
Na AGO realizada em 30 de abril de 2016, foi aprovada a distribuição anteci-
pada de dividendos, até o montante de R$ 14.035, por conta do lucro interme-
diário do exercício de 2016, ficando a cargo da diretoria precisar valor e data 

Reservas de lucros: A reserva legal é constituída mediante a 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício. A reserva para investimentos, 
que corresponde ao lucro remanescente após a destinação para reserva legal 
e a proposta de distribuição dos dividendos visa, principalmente, atender aos 
planos de investimentos previstos em orçamento de capital, sendo calculadas 
como segue:             2016             2015
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício 571.818 (3.203.770)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 30.676  140.376
Destinação da reserva legal (5%) (30.125) -
Absorção de reserva de lucros
 com prejuízos acumulados 35.230 -
Dividendos propostos - obrigatórios (25%)      (143.091)                   -
Reservas de Lucros         30.125         35.230
(Prejuízo Acumulado)    (2.598.886)   (3.063.394)
12. Receita operacional líquida            2016            2015
Receita bruta com prestação de serviços 44.678.075 47.531.598
(-) Tributos sobre as receitas (8.425.482) (6.317.670)
(-) Devoluções e abatimentos      (914.919)   (1.415.733)
Receita operacional líquida  35.337.674  39.798.195
13. Custos dos serviços prestados            2016            2015
Salários e encargos sociais (9.729.279) (12.215.919)
Serviços profissionais de terceiros (13.314.989) (14.354.218)
Peças, manutenção e combustíveis (5.471.955) (6.893.806)
Depreciação (1.871.185) (1.967.073)
Outros custos   (2.709.847)   (6.861.562)
Total (33.097.255) (42.292.578)
14. Despesas operacionais: Administrativas, comerciais e gerais
            2016            2015
Salários e encargos sociais (614.064) (749.504)
Honorários da diretoria e encargos (540.217) (538.941)
Serviços profissionais de terceiros (139.312) (134.475)
Outras despesas, líquidas      (364.716)      (258.303)
Total   (1.658.309)   (1.681.223)
15. Outras receitas operacionais - As composições das receitas líquidas 
dos exercícios de 2016 e 2015 são as seguintes:
        2016         2015
Locação de imóvel - 4.762
Recuperação de despesa - 48.580
Resultado liquido com baixa do imobilizado   169.359 1.147.590
Total   169.359 1.200.932
16. Receitas e despesas financeiras
16.1.Despesas financeiras        2016         2015
Juros passivos sobre empréstimos (273.462) (188.048)
Variações monetárias (328.405) (603.332)
Impostos sobre Operações financeiras (81.764) (52.386)
Outras despesas    (73.429)     (83.244)
Total  (757.060)   (927.010)
16.2.Receitas financeiras        2016         2015
Rendimento de títulos e valores mobiliários 47.812 566.733
Variações monetárias 549.776 -
Outras receitas   239.810        2.109
Total   837.398    568.842
17. Participações nos Lucros e Resultados (PRL) - A Companhia concede 
Participações nos Lucros e Resultados (PRL) a seus funcionários, vinculada 
ao seu plano de ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são 
estabelecidos e acordados no começo de cada ano. Em 31 de dezembro de 
2016, a Companhia registrou na rubrica de “Custos e despesas operacionais”, 
a despesa para participações nos lucros no montante de R$ 97.210 (R$ 
111.384 em 2015). 18. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política 
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinis-
tros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e 
os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia adota um programa de 
gerenciamento de riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o 
seu porte e operações. Abaixo segue a abertura dos riscos e importância se-
gurada em 31 de dezembro de 2016, vigentes em 2017 em períodos variáveis:

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas e Administradores da Transnovag Transportes S.A. São Pau-
lo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Transnovag 
Transportes S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Transnovag Transportes S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
- Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Ênfase - Transações com partes relacionadas - Conforme mencio-
nado na Nota Explicativa nº 5 às demonstrações contábeis, a Companhia man-
tém relações e transações relevantes com partes relacionadas, representadas 
substancialmente por operações comerciais, cujos valores são pactuados 
entre as partes. As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de re-
gistros separados mantidos pela Companhia, sendo que os valores registrados 
poderiam ter sido diferentes caso estas transações tivessem sido realizadas 
com terceiros. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor - A administração da Companhia é res-
ponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor 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 cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente 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, 

controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

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 opera-
cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 

o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Co-
municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de abril de 2017
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Risco - Frota                                                        Importância segurada
Responsabilidade civil - Danos materiais
 (individuais de veículos) 300.000
Responsabilidade civil - Danos corporais
 (individuais de veículos) 900.000
Responsabilidade civil - Danos morais
 (individuais de veículos) 300.000
Incêndio, roubo, furto 100% da tabela FIPE
Responsabilidade Civil/Empregador
RC Empregador 1.000.000
Danos morais - Operações 200.000
Danos morais - Empregador 200.000
RCF - Responsabilidade Civil do Transportador
RCF-DC (Roubo de Carga) 2.000.000
RCTR-C (Roubo de Carga) 2.000.000
A Companhia é co-segurada de apólice de seguro empresarial da parte rela-
cionada Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais. As premissas adotadas 
para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, con-
sequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Aos Administradores da Associação Filhas de São Camilo. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Filhas de São
Camilo (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da Associação Filhas de São Camilo, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa audi-
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação a Associação Filhas de São Camilo,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administra-
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ção e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associ-
ação Filhas de São Camilo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Associação Filhas de São Camilo são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, 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 de auditoria sempre de-

tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo

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

nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-

administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-

dências 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 relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em

do das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 13 de abril de 2017.
GALLORO & ASSOCIADOS
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Sócia-Diretora
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