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Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.195.447 1.937.969
Tributos a recuperar 69.172 152.096
Contas a Receber 1.011.861 2.017.531
Empréstimos/Adiantamentos               –      575.994

Total do Ativo Circulante   3.276.480   4.683.590
Ativo não circulante
Realizavel a longo prazo: Empréstimo Mútuo      160.000      160.000

     160.000      160.000
Permanente: Imobilizado liquido – –
Participações em Controladas e Coligadas   1.093.221   1.080.956

Total do ativo não circulante   1.093.221   1.080.956
Total do Ativo 4.529.701 5.924.546

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Valores expressos em reais)
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2016 31/12/2015
Passivo circulante
Obrigações tributarias        4.415         4.549

Total do Passivo Circulante        4.415         4.549
Patrimônio Líquido: Capital Social  3.607.200 5.407.200
Reserva de lucros     918.086      512.797
Total do Patrimônio Líquido  4.525.286   5.919.997
Total do passivo e patrimônio liquido 4.529.701 5.924.546

CAMPI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 05.167.738/0001-61

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., os Demonstrativos Financeiros, relativos aos Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015.                                                          A Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios
findos em 31/12/2016 e de 2015 - (Valores expressos em reais)

Capital Lucros
     Social    Acumulados          Total

Saldos em 31/12/2014 5.407.200 1.269.087 6.676.287
Lucros liquido do Exercício – 243.710 243.710
Distribuição de Lucros              –       (1.000.000)  (1.000.000)

Saldos em 31/12/2015 5.407.200 512.797 5.919.997
Redução de Capital (1.800.000) – (1.800.000)
Lucros liquido do Exercício – 405.289 405.289

Saldos em 31/12/2016 3.607.200 918.086 4.525.286

Das atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Lucro líquido antes do irpj e da cs     571.392     337.386
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Diminuição/Aumento de impostos a recuperar 82.924 (38.350)
Diminuição/Aumento de investimentos (12.265) 36.488

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Obrigações tributarias (134) 4.049
Devolução Capital aos Sócios (1.800.000) –
Distribuição de Lucros               –  (1.000.000)

Caixa proveniente das (aplicado nas) operações (1.158.082)    (660.427)
Imposto de renda e contribuição social pagos    (166.103)      (93.676)
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais  (1.324.186)    (754.103)
Das atividades de financiamento com acionistas
Caixa líquido proveniente das
  atividades operacionais com acionistas               –               –
Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa(1.324.186) (754.103)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 4.531.494 5.285.597
No final do exercício   3.207.308   4.531.494
Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (1.324.186) (754.103)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos
 em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Valores expressos em reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Valores expressos em reais)

(+/-) Despesas e receitas operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Despesas Administrativas e comerciais (86.407) (130.393)
Despesas Tributárias (2.367) (3.345)
Despesas Financeiras (116.240) –
Receitas Financeiras 542.058 340.627
Outras receitas (despesas) operacionais     222.083     139.218

    559.128     346.107
(=) Resultado operacional antes das
  participações societarias 559.128 346.107
Resultado de participações societarias
Equivalencia patrimonial       12.265        (8.721)

      12.265        (8.721)
Lucro(prejuizo) antes da provisão para o irpj e cs 571.392 337.386
(-) Impostos sobre o lucro - correntes    (166.103)      (93.676)
(=) Lucro liquido do exercício 405.289 243.710

Telma Nascimento Pontes - Diretora - CPF 053.981.168-86
Dulcieliton Jose Dias Meira - CRC/1SP255093/O-0 - CPF 072.672.458-03

APABB - Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência,
 de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade

CNPJ nº 58.106.519/0001-39
Balanço Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (R$ s/ centavos)

Ativo   31.12.16   31.12.15
Circulante    647.904    572.999
Caixa e Equivalentes de Caixa    458.745    422.881
Com Restrição 2.918 13.432
Sem Restrição 455.828 409.449
Subvenções e Convênios 160.718 134.123
Adiantamento a Empregados 28.422 15.735
Outros Créditos 18 260

Não Circulante    132.250    105.008
Imobilizado 114.661 87.605
Intangível 17.589 17.403

Total do Ativo 780.153 678.007

Passivo   31.12.16   31.12.15
Circulante    449.637    416.466
Contas a Pagar 13.912 3.319
Obrigações com Empregados 39.840 48.949
Obrigações Tributárias 9.617 6.406
Subvenções e Convênios 163.734 162.995
Provisão de Férias e Encargos 217.459 194.797
Receita Diferida - Equipamentos 5.075 –

Não Circulante      42.368              –
Receita Diferida - Equipamentos 42.368 –

Patrimônio Líquido    288.148    261.541
Patrimônio Social 261.541 335.674
Superávit / Déficit do Período 26.607 (74.133)

Total do Passivo 780.153 678.007

Demonstração do Resultado  Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (R$ s/ centavos)

    31.12.16     31.12.15
Receitas Operacionais   5.217.676   5.989.220
Com Restrição
Programas (Atividades) de Assistência Social 1.005.625 1.166.524
Subvenções e Convênios 157.250 370.919

Sem Restrição: Contribuições de Associados 2.924.749 2.786.990
Patrocínios 310.694 163.995
Doações Espontâneas 819.358 815.611
Outros Recursos Recebidos (Isenção) – 682.182

Custos e Despesas Operacionais   (2.730.092)  (3.037.334)
Com Programas (Atividades)
Assistência Social (1.099.386) (1.208.672)
Com Pessoal (1.473.259) (1.457.743)
Subvenções e Convênios (157.447) (370.919)

Resultado Bruto   2.487.585   2.948.886
Despesas Operacionais   (2.452.769)   2.994.549
Salários e Encargos (1.741.743) (1.639.308)
Administrativas e Gerais (622.953) (595.762)
Manutenção e Consumo (50.530) (44.784)
Impostos e Taxas (8.283) (6.007)
Depreciação e Amortização (28.552) (26.506)
Outras despesas/receitas operacionais (708) (682.182)

Despesas/Receitas Financeiras (8.208) (28.470)
Despesas Financeiras (44.490) (71.087)
Receitas Financeiras 36.282 42.618

Superávit / Déficit do Período 26.607 (74.133)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social  Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (R$ s/ centavos)

Saldo em 01.01.15 335.674
Superávit (Déficit) do Exercício (74.133)

Saldo em 31.12.15 261.541
Mutações do Período (74.133)
Saldo em 01.01.16 261.541
Superávit (Déficit) do Exercício 26.607

Saldo em 31.12.16 288.148
Mutações do Período 26.607

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais      31.12.16      31.12.15
Superávit / Déficit do Exercício 26.607 (74.133)
Depreciação e Amortização        31.142        26.376

57.749 (47.757)
Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes
Subvenções e Convênios (26.596) 307.937
Adiantamento a Empregados (12.687) 17.349
Outros Créditos 242 1.741

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
Contas a Pagar 10.592 (240)
Obrigações com Empregados (9.108) 11.727
Obrigações Tributárias 3.211 (2.004)
Subvenções e Convênios 739 (322.895)
Provisão de Férias Salário a Pagar 22.662          9.098
Receita Diferida         47.443                –

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 94.247 (25.044)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado (60.995) (18.907)
Aquisição de Intagível (345) (1.478)
Baixa de Imobilizado          2.957          2.097

Caixa Líquido Consumido
  nas Atividades de Investimentos (58.383) (18.288)
Aumento/(Diminuição) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 35.864 (43.332)
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período 422.881 466.213
No término do período       458.745       422.881

Aumento/(Diminuição) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 35.864 (43.332)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016

1. Contexto Operacional: APABB - Associação de Pais, Amigos e Pessoas
com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade é uma
entidade sem fins lucrativos, fundada por iniciativa de funcionários do Banco
do Brasil e mantida exclusivamente por contribuições de associados ou do-
ações. A entidade foi declarada de utilidade pública federal em 03 de maio de
1997 e de utilidade pública municipal em 04 de novembro de 1997, e obteve
o certificado de entidade filantrópica em 15 de maio de 1998. A finalidade
desta entidade, constituída na forma de associação, consiste em acolher,
orientar, encaminhar e acompanhar a pessoa com deficiência e sua família.
Também, desenvolve atividades de recreação, lazer e esporte, visando à
integração dos familiares e a inclusão do portador de deficiência na socieda-
de, possui sede em São Paulo - SP e mais 14 núcleos espalhados em diver-
sos estados no Brasil, conforme informado abaixo:
Núcleos Regionais
Nome                                              .                      CNPJ
Núcleo Regional - Bahia 58.106.519/0016-15
Núcleo Regional - Ceará 58.106.519/0002-10
Núcleo Regional - Distrito Federal 58.106.519/0009-96
Núcleo Regional - Espirito Santo 58.106.519/0006-43
Núcleo Regional - Goiás 58.106.519/0004-81
Núcleo Regional - Minas Gerais 58.106.519/0011-00
Núcleo Regional - Paraná 58.106.519/0015-34
Núcleo Regional - Pernambuco 58.106.519/0007-24
Núcleo Regional - Rio de Janeiro 58.106.519/0005-62
Núcleo Regional - Rio Grande do Norte 58.106.519/0013-72
Núcleo Regional - Rio Grande do Sul 58.106.519/0014-53
Núcleo Regional - Santa Catarina 58.106.519/0008-05
Núcleo Regional - São Paulo 58.106.519/0012-91
Núcleo Regional - Sergipe 58.106.519/0003-09
2. Elaboração e Apresentação das Demostrações Contábeis: As de-
monstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 2015
estão elaboradas de acordo com a Resolução CFC nº 1.409 de 29.09.12
que aprovou a Interpretação ITG 2002 e NBC TG 26, aplicável às entidades
sem finalidade de lucros. 3. Principais Práticas Contábeis: As Leis nos
11.638/07 e 11.941/08, bem como o Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC modificaram a Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elabora-
ção e divulgação das demonstrações contábeis, entretanto nenhum ajuste
contábil foi necessário. O resultado do exercício é apurado pelo regime de
competência. O caixa e equivalente de caixa compreendem recursos em
espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras. As aplicações fi-
nanceiras em quotas de fundo de investimentos e poupança estão
registradas pelo custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos
auferidos até a data do balanço. As aplicações financeiras referem-se a: -
Cotas de fundo de investimentos principal referenciado DI, que acompanha
as variações diárias da taxa de juros do CDI ou da taxa SELIC, estão
aplicados na instituição financeira Banco do Brasil S/A. - As aplicações
financeiras não estão sujeitas à incidência de impostos, devido a Associ-
ação gozar de imunidade de tributos federais; As provisões para férias e
encargos estão contabilizadas de acordo com o período aquisitivo dos
funcionários, acrescido de 1/3 previsto pela Constituição Federal e res-
pectivos encargos sociais. Os demais ativos e passivos circulantes estão
demonstrados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos, encargos e variações monetárias.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas   31.12.16   31.12.15
Caixa 25.673 16.901
Caixa - convênio Petrobrás – 130
Banco c/movimento - sem restrição 102.139 85.586
Bancos c/movimento - com restrição 2.918 11.911
Aplicação financeira - sem restrição 305.784 275.821
Aplicação financeira - convênio – 1.060
Conta poupança - sem restrição 22.231 31.141
Conta poupança - com restrição – 331
Total 458.745 422.881
5. Subvenções e Convênios: Em 2016 e 2015 a Associação recebeu recur-
sos através de convênios firmados junto a órgãos de esferas municipais,
estaduais e privadas, os quais foram direcionados ao custeio de atividades
pertinentes ao objetivo da Associação. A composição dos saldos remanes-
centes destes recursos recebidos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é
apresentada a seguir.
Contas   31.12.16   31.12.15
Subvenções Privadas
Cooperforte 95.098 64.595
Subvenções Municipais
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
  Adolescente - Porto Alegre/RS e Fundação
   Municipal de esporte e Lazer - São José-SC 50.416 –
Subvenções Estaduais
Assembleia Legislativa do Estado
  do Rio Grande do Norte/RN 15.204 43.440
Termo de Compromisso
Petrobrás – 26.088
Total 160.718 134.123
6. Imobilizado e Intangível: É demonstrado ao custo de aquisição, sendo

que o imobilizado compõe-se de móveis e utensílios, instalações e equipa-
mentos, e o intangível correspondente às marcas e patentes e softwares de
propriedade da entidade. A depreciação e a amortização foram calculadas
pelo método linear às taxas anuais que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens. Não foi constatada existência de ativos que estives-
sem registrados acima do seu valor recuperável. A composição dos saldos
líquidos das contas integrantes do Ativo Imobilizado da Associação em 31
de dezembro de 2016 e 2015 é demonstrada a seguir:
Contas Saldo em Saldo em
Custo   31.12.15 Adições Baixas    31.12.16
Móveis e Utensílios 58.568 16.628 – 75.196
Máquinas e Equipamentos 22.252 2.990 (950) 24.292
Equipamentos de Informática 317.421 25.681 (24.596) 318.506
Aparelhos de Comunicação 28.689  –  – 28.689
Equipamentos de Áudio e Vídeo 61.769 15.695 (1.840) 75.624
Instalações 11.211 – – 11.211
Subtotal 499.910 60.994 (27.386) 533.518
Depreciação Acumulada
Móveis e Utensílios (39.202) (5.023)  (44.225)
Máquinas e Equipamentos (18.699) 950 (362) (18.111)
Equipamentos de Informática (277.338) 20.999 (18.854) (275.193)
Aparelhos de Comunicação (28.602)  – (71) (28.673)
Equipamentos de Áudio e Vídeo (40.454) 1.840 (5.077) (43.691)
Instalações (8.009)  – (955) (8.964)
Subtotal (412.304) 18.766 (25.319) (418.857)
Total - Líquido 87.605 – – 114.661
7. Intangível: Correspondente às marcas e patentes e softwares de pro-
priedade da entidade. A amortização sobre os direitos de uso de
softwares foi calculada pelo método linear à taxa anual que leva em con-
sideração a vida útil-econômica dos bens. No exercício de 2016 foram
adicionados ao Intangível R$ 345, referente à licença de uso de software.
Realizado acerto no valor de R$ 442, no Núcleo Regional Espirito Santo.
Não foi constatada existência de ativos que estivessem registrados aci-
ma do seu valor recuperável. 8. Subvenções e Convênios - Recursos a
Aplicar: Em 2016 e 2015 a Associação recebeu recursos através de
Convênios firmados junto a órgãos de esferas municipais, estaduais e
privadas, os quais foram direcionados ao custeio de atividades pertinen-
tes ao objetivo da Associação, conforme comentado na Nota Explicativa
5. Na data do balanço, consta como passivo da entidade as subvenções
privada da Cooperforte de R$ 95.129, os Convênios do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Porto Ale-
gre - R$ 32.158, e Fundação Municipal de Esporte e Lazer - São José-SC
R$ 18.723 e também a subvenção da Assembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Norte - R$ 17.724, totalizando R$ 163.734. 9. Patrimônio Social:
O patrimônio social da entidade é composto por contribuições de associ-
ados, doações e subvenções recebidas, assim como pelo superávit/dé-
ficit apurado.
Descrição Déficit / Superávit Acumulado        2016        2015
Saldo Inicial 261.541 335.674
Superávit/Déficit do período 26.607 (74.133)
Patrimônio Social (Superávit Acumulado) 288.148 261.541
10. Encargos do INSS - Contribuição Patronal: A entidade está isenta des-
se encargo social. O item 26 (vinte e seis) da ITG 2002 (R1) do CFC de 21 de
agosto de 2015, faculta à Associação a contabilização em contas de com-
pensação, dos efeitos decorrentes da isenção de Contribuição Patronal -
INSS. A entidade adotou esta prática contábil até 31 de dezembro de 2015.
Em 31 de dezembro de 2016 o montante referente à isenção de contribuição
patronal de R$ 708.276. Não foi contabilizado na Demonstração do Resultado
em contas de receita e de despesa - Isenção Cota Patronal, Mas reconhece
esse valor conforme demostrado abaixo:
Contribuição Patronal

Autonomos Empresa Terceiros       SAT       Total
73.831 73.466 137.305 23.673 708.276

11. Doação Incondicional: Em 2016, o Núcleo Regional da Bahia, recebeu da
Central Geral do Dízimo doação de Ativos no valor de R$ 50.753, conforme
a NBC TG 07 - Item 12, a associação reconhece esse valor mensalmente em
conta a débito, na conta especifica do Imobilizado e a crédito, na conta de
passivo. A compensação é lançada a débito do passivo e a Crédito de receita
incondicional. Total de contabilização R$ 3.310, valor residual R$ 47.443.
12. Passivo Circulante: É constituído pelos saldos das contas a pagar: for-
necedores, Impostos e Contribuições a Recolher, Obrigações e Encargos
Sociais Trabalhistas, Provisões e Convênios.
Descrição        2016        2015
Contas a Pagar
Fornecedores 13.911 3.319
Encargos Sociais e Obrigações
Salários a pagar – 5.601
INSS Folha a Recolher 13.732 16.594
INSS S/ Serv. Terceiros PF a Recolher 2.574 2.484
FGTS a Recolher 20.186 20.846
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher 3.307 3.172
Contribuição Sindical a Recolher 41,37 251
Impostos a Recolher
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher 8097 5.641
IRRF s/ Serviços Terceiros 236 102
ISS Retido na Fonte a Recolher 1.283 662
Provisões
Provisão de Férias e Encargos 217.459 194.797
Convênios
Assembleia Legislativa - RN 17.724 43.788
CMDCA - RS 32.158 6.391
FUNESJ - SC 18.722 –
PETROBRAS - ES – 32.624
INSTITUTO COOPERFORTE 95.129 80.191
13. Doação Incondicional: Conforme comentado na Nota Explicativa Item
11, na data do balanço, consta como passivo da entidade o valor da depre-
ciação no valor de R$ 3.310, com valor residual de R$47.433.

14. Apuração das Receitas   31.12.16   31.12.15
Receitas Operacionais 5.217.676 5.986.220
Com Restrição
Programas (Atividades) de Assistência Social 1.005.625 1.166.524
Subvenções e Convênios 157.250 370.918

Sem Restrição
Contribuições de Associados 2.924.749 2.786.990
Patrocínios 310.694 163.995
Doações Espontâneas 819.358 815.611
Outros Recursos Recebidos (Isenção) – 682.182

As receitas da entidade são constituídas por contribuições de associa-
dos, eventuais doações e patrocínios, realizações de eventos e aplica-
ção financeira.
15. Apuração das Despesas     31.12.16     31.12.15
Custos e Despesas Operacionais (2.730.092) (3.037.335)
Com Programas (Atividades)
Assistência Social (1.099.386) (1.208.673)
Com Pessoal (1.473.259) (1.457.744)
Subvenções e Convênios (157.447) (370.918)

Resultado Bruto   2.487.585   2.948.886
Despesas Operacionais (2.452.769) (2.994.549)
Salários e Encargos (1.741.743) (1.639.308)
Administrativas e Gerais (622.953) (595.762)
Manutenção e Consumo (50.530) (44.784)
Impostos e Taxas (8.283) (6.007)
Depreciação e Amortização (28.552) (26.506)
Outras despesas/receitas operacionais (708) (682.182)

Despesas/Receitas Financeiras (8.208) (28.469)
Despesas Financeiras (44.490) (71.087)
Receitas Financeiras 36.282 42.618

Superávit / Déficit do Período       26.607      (74.133)
As despesas da Entidade estão concentradas na realização das suas ativi-
dades constituídas em despesas com atendimento social, despesas com
pessoal, encargos sociais, benefícios e despesas administrativas. 16. Gra-
tuidade: As gratuidades estão apresentadas abaixo de acordo com a Lei
12.868/2013 e Decreto 8242/2014.

Demonstrações das Receitas
Base de Cálculo das receitas que incidem Gratuidades
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Não considerando os Recursos Públicos - Convênios, Isenção usufruída
e doação incondicional)

Receitas com Recursos Privados 5.020.161 4.933.119
31/12/2016 31/12/2015

Despesas com Pessoal (1.741.743) (1.740.291 )
Serviços de Terceiros (234.737) (232.506)
Despesas Administrativas (476.288) (383.223)
Projetos Sociais (2.572.645) (2.618.291)
Despesas Financeiras (44.490) (71.087)
Receitas Financeiras 36.282 42.617
Total de Gratuidade Aplicada (5.033.621) (5.002.781)
Percentual de aplicação em Gratuidade -100% -101%

Demonstração dos Fluxos de Caixa  Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (R$ s/ centavos)

Sandra Regina de Miranda - Presidente       •       Jeanete Justino - CRC SP-252475/O-0

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ao Colégio de Diretores e Membros do Conselho Fiscal da APABB - Associ-
ação de Pais e Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do
Banco do Brasil e da Comunidade. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções contabeis da Associação de Pais e Amigos e Pessoas com Deficiên-
cia, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (Associação)
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas incluindo o resumo das principais práti-
cas contábeis, Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Associação de Pais e Amigos e Pessoas
com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade em
31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa correspondente ao exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lu-
crativos. Base para opiniao: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e intemacionais 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 a Associação, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração
da associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil aplicáveis às instituições sem fins lucrativos e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração e responsável pela avaliação da capacida-
de de a Associação 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 Associação ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações, Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes 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 intemacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Alem disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude e maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
intemos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles intemos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles intemos da Associação. • Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração, • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da
Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificaçõo em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Associação não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles intemos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 12 de abril de 2017.
Narazzaqui, HF & Cia. - Auditores
CRC - 2SP009812/O-7

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Defici-
ência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade - APABB, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou as Demonstra-
ções Contábeis e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Com Base nos
esclarecimentos prestados pela Administração e à vista do Relatório dos
Auditores Independentes da Narazzaqui, HF & Cia. - Auditores, sobre as
demonstrações contábeis, datado de 12/04/2017, destacado em negrito,

“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E PESSO-
AS COM DEFICIÊNCIA, DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E DA
COMUNIDADE, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício findo
nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos”, o Conselho Fiscal emite

parecer favorável às Notas Explicativas da Administração e opina que as
demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial
e financeira da Entidade e, por isso, propõe a sua aprovação pela Assem-
bleia Geral Ordinária.

São Paulo (SP), 19 de abril de 2017.
Léo José Cardillo Varella - Presidente

Alencar Rodrigues Ferreira Júnior - Conselheiro Efetivo
Ivan Luís Agnelli Torreta - Conselheiro Efetivo

Valdemir Labella
CRC - 1SP186443/O-2

Governo federal 
quer fi la única 
em cada estado 
para cirurgias 
eletivas no SUS

O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, disse ontem (27) que 
a pasta pretende criar uma 
espécie de fi la única estadual 
para realizar cirurgias eletivas 
no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Cada estado 
terá 40 dias para fazer o levan-
tamento de dados e enviar as 
informações ao governo federal. 
“Estamos propondo 40 dias 
para que estados e municípios 
se organizem em uma fi la úni-
ca e apresentem a fi la, para 
que possamos então defi nir 
um critério de distribuição de 
recursos disponíveis para o 
mutirão [de cirurgias eletivas]. 
Para distribuir os recursos, 
preciso saber o tamanho da 
fi la”, disse.

Segundo Barros, o ministério 
conta com R$ 360 milhões que 
já estão no orçamento para uso 
exclusivo em mutirões de cirur-
gias eletivas no SUS. “Podere-
mos aportar nos estados esse 
recurso, mas condicionamos, 
por decisão tripartite, que só 
receberão os recursos os esta-
dos que tiverem fi la única, de 
modo que possamos organizar 
o atendimento dessas pessoas 
de forma justa.”

De acordo com o ministro, 
atualmente, a maioria dos 
estados conta com uma fi la de 
cirurgias eletivas, enquanto as 
prefeituras têm outra fi la e, cada 
hospital público da cidade, uma 
nova fi la. “Isso não é possível 
dentro do sistema. Não é o con-
ceito dentro do sistema. Mas, 
infelizmente, por questões po-
líticas, há uma disputa por esse 
poder de controlar a fi la”.

“Quando uma pessoa sai do 
ambulatório ou da consulta es-
pecializada com uma indicação 
de cirurgia, ela entra na fi la de 
cirurgia do hospital, não entra 
numa fi la de cirurgia geral. O 
que nós queremos é que, sain-
do do ambulatório, quando o 
médico indica uma cirurgia, ele 
indique para uma fi la única, e a 
pessoa será atendida dentro da 
ordem”, explicou.

“Estou pedindo à comissão 
tripartite, além disso, a autori-
zação para bloquear recursos 
caso a fi la única não seja apre-
sentada. Isso é uma questão 
de democratização do sistema, 
organização, gerenciamento e 
otimização de recursos”, con-
cluiu o ministro. A Comissão 
Intergestores Tripartite reúne 
representantes da União, dos 
estados e dos municípios para 
discutir temas prioritários para 
a saúde do país. Participam 
do encontro o Ministério da 
Saúde, o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) (ABr).

Trump e Macri 
expressam 
preocupação 
com Venezuela

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, rece-
beu ontem (27) o mandatário 
da Argentina, Mauricio Macri, 
a quem chamou de “amigo”. O 
líder latino-americano está em 
visita ofi cial aos EUA e conhece 
o republicano há 25 anos - ambos 
são empresários do setor imobi-
liário e de construção civil.

“Somos muito amigos há 
muitos, muitos anos”, declarou 
Trump, antes de os dois entra-
rem na Casa Branca acompa-
nhados pelas primeiras-damas 
Melania Trump e Juliana Awada. 
“Foi uma reunião maravilho-
sa”, disse Macri mais tarde, 
acrescentando apenas que eles 
não conversaram sobre temas 
específi cos de comércio.

Pouco depois, os dois gover-
nos divulgaram um comunica-
do no qual manifestam “forte 
preocupação pela deteriorada 
situação da Venezuela”, que 
registra quase 30 mortes em 
um mês de protestos contra 
Nicolás Maduro, e o “com-
promisso com a expansão dos 
investimentos”. 

O argentino foi o segundo líder 
da América Latina a ser recebido 
pelo republicano na Casa Branca, 
após o presidente do Peru, Pedro 
Pablo Kuczynski. O governo do 
Brasil tenta agendar uma visita 
de Michel Temer ainda para este 
ano (ANSA/COM ANSA).
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