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

BALANÇO SOCIAL
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Passivo            2015            2014
Circulante  27.621.044  47.829.488
Salários e encargos sociais (nota 3.12) 1.138.368 830.523
Férias e encargos sociais (nota 3.12) 174.112 158.386
Fornecedores (nota 3.14) 11.894.273 11.693.552
Impostos, taxas e contribuições a pagar 1.144.592 1.003.704
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15) 1.039.368 1.066.326
Outras contas a pagar (nota 3.17) 9.245.709 14.220.541
Processos Trabalhistas (nota 3.16) - 148.688
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 2.984.622 2.339.274
Convênios área da saúde (nota 3.17) - 16.368.495
Passivo Não Circulante  63.065.897  66.887.572
Empréstimos e financiamentos (nota 3.15) - 620.326
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 11.300.590 13.612.690
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.16) 51.765.306 52.654.556
Passivo a Descoberto (nota 9) (28.186.532) (50.347.236)
Patrimônio social 20.000 20.000
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968
Déficit Acumulado (73.071.730) (98.976.459)
Déficit Exercício (5.244.770) (1.500.746)
Total Passivo + Passivo a Descoberto  62.500.409  64.369.824

Ativo            2015            2014
Circulante       510.661       574.501
Caixa e equivalentes (nota 3.5) 80.880 84.325
Outros créditos (nota 3.6) 15.398 429.624
Créditos a receber (nota 3.7) 343.974 -
Estoques (nota 3.8) 69.245 59.587
Despesas antecipadas 1.164 965
Ativo Não Circulante  61.989.749  63.795.323
Depósitos e cauções (nota 3.9) 117.351 82.730
Tangível líquido (nota 3.10) 59.272.699 61.577.702
Intangível líquido (nota 3.10) 2.599.698 2.134.891
Total Ativo  62.500.409  64.369.824

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO 2015 E 2014 - Em R$ (Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

(Valores expressos em Reais, centavos omitidos)
1. Contexto Operacional - 1.1. Origem das Receitas - A Organização Saúde com Excelência e
Cidadania - OSEC constitui suas receitas, conforme seu estatuto social, mediante: a) auxílios, donativos,
subvenções e doações que lhe forem feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas
de locações de bens próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas:
d) indenizações, juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimen-
tos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. Origem das
Despesas - A Organização Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC constitui e registra suas des-
pesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da seguinte forma: a) Pelo custeio e manutenção de
suas unidades; b) Gastos de administração e outros eventuais, bem como conservação, melhoria e
ampliação do seu patrimônio; c) Benefícios concedidos a título gratuito, que importem encargos para
o patrimônio social. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As Demonstrações Contábeis
foram concluídas e autorizadas pela Administração para divulgação em 18 de outubro de 2016, sendo
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, considerando também os
aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002
- Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de
Contabilidade e em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que
forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. Resumo das Princi-
pais Políticas Contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados. 3.1. Base de preparação e apresentação – As demonstrações con-
tábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 02 acima. A elabo-
ração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-TG-1000 requer o uso de certas
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de
aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade
que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.
3.2. Reconhecimento das despesas e receitas – As despesas e receitas são reconhecidas, respei-
tando o Princípio da Competência. As receitas somente quando há aumento nos benefícios econômi-
cos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo e quando elas puderem ser
confiavelmente mensuradas. 3.3. Ativo Circulante - O ativo circulante está demonstrado pelos valores
de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recupe-
rável. 3.4. Moeda funcional e de apresentação – As demonstrações contábeis estão sendo apresen-
tadas em Reais, que é a moeda funcional da Organização. 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa –
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez
imediata e risco insignificante de mudança de valor, que estão registradas pelo custo amortizado, ou seja,
pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. 3.6. Outros Créditos
- Referem-se a adiantamentos a fornecedores, impostos a compensar e ativos a realizar; 3.7. Créditos
a receber: circulante e não circulante - Compostos por valores de convênios, saldos de venda de bens
e direitos anteriormente registrados no ativo permanente e de contratos de locações; 3.8. Estoques - São
avaliados pelo custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado;

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração da Organização Saúde com
Excelência e Cidadania - OSEC, submete a sua apreciação as Demonstrações Contábeis do Exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da legislação
vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias. 1. Identificação: A Organização Saúde
com Excelência e Cidadania - OSEC é uma associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos,
com finalidade não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, fundada em 28/06/1968,
com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e
cadastros: (a) Utilidade Pública Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamen-
tado na Lei nº. 91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo Decreto nº. 50.517 de 02/05/1961 e pelo
Decreto de 25/05/1992, publicado no Diário Oficial da União em 26/05/1992; (b) Utilidade Pública
Estadual, Lei nº. 309 de 08/07/1974, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 09/07/
1974; (c) Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 06/01/1999, Diário Oficial do Município
de 07/01/1999; (d) registros no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Processos nº.
239.978/74, 256.799/77 e 010.813/74, emitidos em 08/1992 e processo nº 28.996.025.647/95
pedido de renovação nº 71010.000.804/2007-12, deferido por força da Resolução CNAS nº 7 de 03/
02/2009 e Ministério da Saúde – MS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS, pedidos de renovação Processo nº 25000.055154/2010-40, Processo nº 25000.188140/
2012-73 e Processo nº 25000.236392/2014-88, em análise. (e) registro no Conselho Estadual de
Assistência Social – CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99; (f) Organização Social – O.S. pela Prefeitura
do Município de São Paulo em 13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº.
2007.0.206.088-3. 2. Das Finalidades: A Organização Saúde com Excelência e Cidadania -

OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover a saúde por meio de parcerias públicas e
privadas; b) promover a saúde particular respeitando a filantropia na forma da Lei; c) estimular pesquisas
na área de saúde, por meio de parcerias públicas e privadas; d) promover integração a educação, por
meio de parcerias com instituições de ensino na esfera da saúde; e) promover assistência social e
filantrópica, em seu sentido lato, diretamente, mediante criação de núcleos comunitários, e unidades
de assistência à saúde ou, supletivamente, por meio de colaboração a entidades já existentes, asses-
sorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o desenvolvimento da solidariedade humana,
mediante o aperfeiçoamento do Homem e a preservação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos,
sociais, cristãos e democráticos; g) locação e administração de bens móveis e imóveis próprios; h) outras
atividades de relevante interesse social. 2.1. Legislação: As Demonstrações Contábeis foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compre-
endem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as orientações contidas
na Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002. 3. Do Histórico: A Organização Saúde com Excelência
e Cidadania - OSEC foi fundada em 28 de junho de 1968, com objetivo de cumprir seu papel social
e, ao longo dos anos, subordinou as suas atividades e ações ao pleno exercício e cumprimento de suas
finalidades estatutárias vigentes, buscando, em toda a sua história, atender a comunidade carente do
seu entorno, fazendo parte do cenário da região e participando das ações de saúde locais. 3.1.
Prestação de Contas: As atividades de assistência social e filantrópicas desenvolvidas pela OSEC,
no decorrer de 2015 e de 2014, foram registradas, de forma detalhada, no Relatório de Atividades
realizadas, que foi apresentado para os seguintes órgãos: a) Ministério da Saúde – MS; b) Secre-
taria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania; 4. Estrutura Voltada para Assistência a Saúde:
4.1. Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda – HEWA é a unidade da OSEC em que são

desenvolvidas as atividades de saúde e de assistência social, com as seguintes unidades: Centro
de Saúde Escola Dr. Ananias Pereira Porto – CSE e Hospital Escola Dr. Wladimir Arruda –
HEWA, que funcionam, em conjunto, na modalidade de hospital dia, oferecendo consultas em
especialidades médicas, exames diagnósticos, de laboratório e de imagem, imunização, acompa-
nhamento e terapias de reabilitação cognitiva, motora e psicossocial, procedimentos de baixa e de
média complexidade. O HEWA presta serviços de saúde de alta qualidade, contando com profissi-
onais de alto gabarito, em decorrência, principalmente, do convênio mantido com a Universidade
de Santo Amaro – UNISA, para o desenvolvimento de atividades de internato do Curso de Gradu-
ação em Medicina e de Programas de Residência Médica, além de atividades de estágios dos cursos
de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Serviço Social e de Psicologia. A estrutura do HEWA tem
uma área de 2.500 m², expansíveis para 3.720 m², englobando parte dos prédios anexos. Suas
dependên-cias atendem as exigências da Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária, CRM e COREN, quanto a dimensões, luminosidade e tratamento de resíduos. O HEWA
realizou, no ano de 2015, o total de 136.848 atendimentos, na forma de gratuidade, sem o
respaldo de recursos financeiros oriundos do SUS, exercendo a sua vocação de praticar a gratuidade
em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais, em internações na modalidade de
hospital dia, em diagnósticos, em eventos de baixa e de média complexidade e em atenção básica.
5. Agradecimentos: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros do Conselho
Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornecedores, órgãos públicos, instituições
educacionais e financeiras, pela parceria e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para
a condução dos projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2015.

 A Administração.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2015 E 2014 -  (Em Reais)
Patrimônio   Ajuste de Avaliação Reserva de Déficit Déficit
        Social               Patrimonial   Reavaliação   Acumulado     Exercício                Total

Saldo em 31/12/2012        20.000                50.109.968       7.998.644   (23.461.298) (28.527.476)       6.139.838
Ajustes de exercícios anteriores - - (7.998.644) (32.082.238) - (40.080.882)
Déficit do exercício - - - - (15.472.587) (15.472.587)
Resultado do exercício anterior                  -                                -                       -   (28.527.476)  28.527.476                      -
Saldo em 31/12/2013        20.000                50.109.968                       -   (84.071.012) (15.472.587)   (49.413.631)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - - 567.140 - 567.140
Déficit do exercício - - - - (1.500.747) (1.500.747)
Resultado do exercício anterior                  -                                -                       -   (15.472.587)  15.472.587                      -
Saldo em 31/12/2014        20.000                50.109.968                       -   (98.976.459)   (1.500.747)   (50.347.237)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - - 27.405.476 - 27.405.476
Déficit do exercício - - - - (5.244.770) (5.244.770)
Resultado do exercício anterior                  -                                -                       -    (1.500.747)    1.500.747                      -
Saldo em 31/12/2015        20.000                50.109.968                       -   (73.071.730)   (5.244.770)   (28.186.532)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 E 2014
(Em Reais)

           2015            2014
Receitas Operacionais  14.431.216  21.202.395
Com atividades de saúde                   -       225.411
Com convênios                   -       225.411
Outras receitas  14.431.216  20.976.984
Com educação 8.005 5.388
Com taxas 1.365 -
Com locações 441.307 209.690
Com doações - 1.975.455
Com assistência social 9.665.215 -
Com saúde - 14.707.483
Com renúncia fiscal (nota 6.1) 858.093 934.131
Gratuidades (nota 6.3)    3.457.231    3.144.836
Despesas Operacionais  19.675.986  22.703.140
Pessoal 2.555.462 2.632.827
Serviços 2.160.375 1.497.251
Administrativas 5.358.143 4.355.380
Materiais 833.602 619.797
Tributárias 24.832 155.887
Depreciações e amortizações 1.923.948 2.356.771
Despesas financeiras líquidas 2.504.300 7.006.260
Com renúncia fiscal (nota 6.1) 858.093 934.131
Gratuidades (nota 6.3)    3.457.231    3.144.836
Déficit do Exercício   (5.244.770)   (1.500.746)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Em Reais)

           2015            2014
Déficit do Exercício   (5.244.770)   (1.500.746)
Resultado Abrangente do Exercício   (5.244.770)   (1.500.746)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC DO EXERCÍCIO
DE 2015 E 2014 - Valores expressos em Reais (centavos omitidos)

1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais            2015            2014
a) Resultado líquido ajustado  24.084.654    1.423.165
(-) Déficit líquido do exercício (5.244.770) (1.500.746)
(+) Depreciação 1.923.948 2.356.771
(+/-) Ajuste Imobilizado - -
(+/-) Ajuste de exercícios anteriores 27.405.476 567.140
b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo
(circulante + não circulante)         25.774      (265.289)
Acréscimo/Decréscimo de Créditos a Receber - circulante (343.974) 150.292
Acréscimo/Decréscimo de Outros Créditos 414.226 (319.386)
Acréscimo/Decréscimo de Estoques (9.658) (13.511)
Acréscimo/Decréscimo de Despesas antecipadas (199) 46
Acréscimo/Decréscimo de Depósitos e Cauções (34.621) (82.730)
c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo
(circulante e não circulante) (23.382.837)   (1.109.406)
Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento de impostos 645.348 509.754
Acréscimo/Decréscimo de Provisão para contingências trabalhistas (889.250) (1.687.794)
Acréscimo/Decréscimo de Receita antecipada - (7.396.676)
Acréscimo/Decréscimo de Convênios médicos (16.368.495) -
Acréscimo/Decréscimo de Impostos, taxas e contribuições 140.887 59.328
Acréscimo/Decréscimo de Fornecedores - (414.640)
Acréscimo/Decréscimo de Obrigações com SMS 200.721 (5.634)
Acréscimo/Decréscimo de Salários e encargos sociais 307.845 220.485
Acréscimo/Decréscimo de Provisão férias e encargos sociais 15.726 (15.819)
Acréscimo/Decréscimo de Outras contas a pagar (4.974.832) 4.607.585
Acréscimo/Decréscimo de Processos Trabalhistas (148.688) (320.662)
Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento de impostos   (2.312.100)    3.334.665
d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c)       727.591         48.470
2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos        (83.753)          (4.461)
(-) Aquisições de Imobilizado        (83.753)          (4.461)
3) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos      (647.284)        (49.086)
Aumento do Empréstimo - Circulante (620.326) 251.530
Redução do Empréstimo - Não Circulante        (26.957)      (300.616)
4) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 + 3 ) (3.445) (5.077)
Caixa e equivalentes no caixa no início do período 84.325 89.402
Caixa e equivalentes de caixa no final do período         80.880         84.325

         (3.445)          (5.077)

Estoques            2015            2014
Materiais de Escritório 13.595 12.923
Materiais de Copa e Cozinha 950 33
Materiais Hospitalares 53.185 44.298
Materiais para Animais e Agrícolas - 520
Outros Materiais          1.514           1.813
Totais        69.245         59.587
3.9. Depósitos e cauções – Substancialmente compostos por depósitos judiciais; 3.10. Ativo Imobi-
lizado e Intangível - Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações,
que são calculadas pelo método linear, conforme as taxas de expectativas de vida útil dos bens. Os
ativos do imobilizado e do intangível tem o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente. A
Administração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos bens que compõe esse
grupamento, em decorrência não foram feitos ajustes do valor de recuperação do ativo, nos termos do
Pronunciamento Técnico CPC 01. Durante 2015 as adições de imobilizado somaram apenas R$ 83.752
e a ocorrência de transferências somou R$ 2.207.200. A depreciação referente ao exercício de 2015
foi de R$ 1.923.948. A seguir demonstramos os saldos das contas no final do exercício:
Descrição Taxa               R$                 R$            2015            2014
 das Contas  anual Depr.Amortz

Deprec.          Custo   acumulada        Líquido        Líquido
Bens Tangíveis 88.228.100 (30.199.825) 61.577.702 61.577.702
Terrenos - 35.466.944 - 35.466.944 35.466.944
Edificações 4% 32.130.675 (8.152.750) 23.977.925 23.586.116
Benfeitorias
  em Imóveis de Terceiros 10% 1.144.675 (1.144.675) - -
Máquinas e equiptos. 10% 6.659.437 (6.580.501) 78.936 -
Equipto. Médico e Cirúrgico 10% 1.301.895 (1.098.908) 202.988 309.323
Móveis e Utensílios 10% 3.262.608 (3.260.012) 2.595 -
Véiculos 20% 353.365 (353.365) - -
Computadores e Periféricos 20% 5.752.008 (5.752.008) - -
Acervo bibliográfico 10% 2.141.938 (2.141.938) - -
Acervo radiofônico 10% 6.437 (6.437) - -
Obra de arte - 8.119 - 8.119 8.119
Obras em andamento -            0,00                    -                   -    2.207.200
Bens Intangíveis   4.506.614   (2.371.723)    2.134.891    2.134.891
Marcas e patentes 10% 131.836 (131.836) - -
Software 20% 1.709.231 (1.709.231) - -
Direitos autorais - 10.000 - 10.000 10.000
Linhas telefônicas - 65.849 - 65.849 65.849
Bens Desenvolvimento
  e Implantação - 2.589.698 (530.656) 2.059.042 2.059.042
Total 92.734.714 (30.862.317)  61.872.397  63.712.593
3.11. Passivo Circulante - É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas. 3.12. Salários, Férias
e Encargos Sociais - As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a pagar
são constituídas com base na remuneração dos empregados, incluindo as férias vencidas e proporci-
onais e os encargos sociais correspondentes. 3.13. Parcelamento de impostos: circulante e não
circulante – contemplam o parcelamento de IPTU e o REFIS IV, conforme tabela abaixo:

           2015            2014
REFIS IV 10.670.715 12.500.603
IPTU       629.875    1.112.087

 11.300.590  13.612.690
Menos: parcela do circulante   (2.984.622)   (2.339.274)
Parcela do não circulante    8.315.968  11.273.416
3.14. Fornecedores – Compostos substancialmente por contratação de serviços de consultoria e
assessoria jurídica e obrigações comerciais cujo total foi de R$ 11.894.273 em 2015 e de R$ 11.693.552
em 2014. 3.15. Empréstimos e Financiamentos: circulantes e não circulantes - Os empréstimos
e financiamentos são registrados ao custo de captação, deduzidos das amortizações e acrescidos dos
encargos incorridos até a data do balanço, conforme demonstração abaixo:
Banco            2015            2014
Caixa Econômica Federal Curto Prazo 733146 1.046.443
Início em 18/11/2013 Longo Prazo                   -       620.326
Prazo 36 meses (renegociado) Juros a pagar       306.222         19.883
Capital de giro – TR + 1,5% am Totais    1.039.368    1.686.652
3.16. Provisão para Contingências – A OSEC é parte em diversos processos de natureza de ordem

trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibilidades de âmbito federal que se encontra em diferentes fases
processuais. A Administração avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião dos
seus assessores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as perdas são prováveis.
3.17. Outras contas a pagar – Refere-se a obrigações e empenhos com órgão governamentais e
prestação com serviços médicos de autônomos.
Contas            2015            2014
Outras contas a pagar 9.245.709 14.220.541
Serviços médicos - 735
Obrigações com SMS - 48.350.732
Gastos empenhados                   - (31.982.972)
Totais    9.245.709  16.368.495
3.18. Receitas antecipadas – As receitas antecipadas de recursos financeiros sobre convênios,
locações e outros serviços operacionais a realizar foram liquidados com recursos de doações recebidas
durante o exercício de 2015. 4. Cobertura de Seguros - A OSEC mantém seguros com a finalidade
de atender as medidas preventivas cabíveis, em valor considerado suficiente para a cobertura de
sinistros que possam ocorrer e, por isso, a administração julga que não haverá impedimento e/ou
descontinuidade das atividades de saúde e de assistência social da Instituição. 5. Ajuste de Exercí-
cios Anteriores: Os ajustes de exercícios anteriores identificados em 2015 foram diretamente dedu-
zidos das contas de déficits acumulados da entidade, integrante do patrimônio líquido e decorreram
substancialmente por erros de avaliação de contingências passivas, processos desconhecidos, defici-
ência dos controles internos no total líquido de R$ 27.405 mil, referem-se:
5.1. Baixa de dívidas prescritas e não executadas R$ 16.368.495
5.2. Estorno de provisões já consideradas na Provisão para Contingências R$ 11.036.981
6. Renúncia Fiscal e Ações Filantrópicas - 6.1. Imunidade Tributária - A OSEC está enquadrada
como entidade Imune, na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, conforme artigo 150, inciso
VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN, prestando
contas de suas atividades através de Relatórios de Atividades Realizadas, exigidos pelos diversos
órgãos governamentais, que demonstram a assistência social e a filantropia realizadas para a manu-
tenção dos objetivos e de suas finalidades estatutárias. O valor das isenções usufruídas da cota
patronal e da COFINS apurados pela Entidade foi registrado contabilmente como renúncia fiscal para
atendimento das normas contábeis vigentes e no exercício de 2015 foi de R$ 858.093. 6.2. Forma-
lidades com Órgãos Regulamentadores - A OSEC encaminhou o requerimento para renovação do
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, para o CNAS – Conselho
Nacional de Assis-tência Social, no ano de 2012 e protocolou ofícios de complementação de documen-
tos em 26/10/2012, 31/10/2012 e 01/11/2012, perante o Ministério da Saúde. A OSEC tem o registro
no CONSEAS – Conselho Estadual de Assistência Social, sob o n. 0038/SP/99 e no COMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social, sob o n. 519/2006. A OSEC respeita as demais normas que disciplinam
a atuação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da saúde, a saber: Decretos n.
7.237/10 e 7.530/11, Portaria n. 1.970/11 do Ministério de Estado da Saúde e Lei n. 12.101/09. 6.3.
Ações Filantrópicas: A OSEC realizou 136.848 atendimentos durante 2015 de forma gratuita e
150.099 em 2014. O valor das gratuidades concedidas em 2015 somaram R$ 3.457.231 em as-sistência
social com base na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, com alterações as publicadas no Decreto
nº 7.237 de 20 de julho de 2010 conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos       2015         Part.       2014         Part.
Gratuidades 136.848 100% 1.223 0,80%
SUS 148.876 99,20%
Totais 136.848 100,00% 150.099 100,00%
A OSEC na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, está enquadrada como entidade Imune,
conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário
Nacional (CTN), e cumpre com a obrigatoriedade de entregar anualmente o Relatório de Atividades
juntamente com os demais documentos exigidos pelos diversos órgãos governamentais, objetivando
manter a condição de imunidade, prestando conta da filantropia realizada na manutenção dos objetivos
e de suas finalidades estatutárias. 7. Patrimônio Líquido - O Patrimônio Líquido é apresentado em
valores atualizados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, acrescido ou decrescido dos
valores das reavaliações e ajustes de avaliação patrimonial dos superávits ou déficits acumulados e do
resultado do exercício. 8. Trabalho Voluntário - A Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de Setembro de
2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, determina que o trabalho
voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço recebido. Em 2014 e 2015 a
OSEC não obteve trabalho voluntário em valor relevante para registro. 9. Passivo a Decoberto - A
Administração continua empenhada em desenvolver um conjunto de ações para buscar reverter os
sucessivos déficit e reequilibrar a situação econômica financeira da entidade para manutenção dos seus
trabalhos na área de atendimento médico, através de redução de gastos, melhorias na gestão,
mudança no perfil da dívida e outras medidas corretivas, busca de parcerias estratégicas para manu-
tenção do negócio.

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

Cláudio Alves Silva - Contador - CRC1SP239165/O-1

Os membros do Conselho Fiscal da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania – OSEC,
de conformidade com o que dispõem a lei, examinaram, na extensão julgada necessária, Livros,
Documentos de Contabilidade, Balanço Patrimonial e Demonstrações de Lucros Superávit e Déficit do

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, tendo encontrado as contas em perfeita ordem e
exatidão, são de parecer que as mesmas sejam aprovadas pela Assembléia.

São Paulo, 17 de Março de 2016

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

Evelyn dos Santos Negrette - Conselheira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos Administradores e Conselheiros da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania
- OSEC. São Paulo – SP. Examinamos as demonstrações contábeis da Organização de Saúde com
Excelência e Cidadania - OSEC que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015
e as respectivas demonstrações do resultado, do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas
explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A Adminis-
tração da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou por erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-
dência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da empresa. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequada
apresentação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalvas. Base para opinião com ressalvas: Imobilizado: A Administração da
Entidade adota taxas fiscais para depreciar seus bens imobilizados pelo método linear ao invés de
critérios pelo desgaste pelo uso da vida útil e não aplicou o teste de “impairment” para determinar o valor
recuperável desses bens detalhados na nota 3.10. Nossos exames evidenciaram que os imóveis estão
hipotecados para garantir o parcelamento de dívidas tributárias. Consequentemente, em 31 de dezem-
bro de 2015, não foi possível determinar a razoabilidade do valor da depreciação e amortização
acumulada e do exercício ou indicação para redução do valor recuperável pelo valor justo. Credores
diversos: Devido à deficiência dos controles internos e falta de conciliações sobre as contas a pagar
mencionadas na nota 3.17 no valor total de R$ 9.241 mil, nossos exames não conseguiram obter
evidência suficiente e apropriada, mesmo por meio de testes alternativos sobre a liquidação subsequente

de parte substancial desses créditos. Consequentemente, não foi possível opinar sobre a validade
desse saldo no encerramento do exercício social de 2015. Opinião com ressalvas: Em nossa opinião,
exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos parágrafos Base para opinião com ressalvas,
as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Orga-
nização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC em 31 de dezembro de 2015, o desempenho
das suas operações e os fluxos de caixa de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase: As demonstrações contábeis foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal de
suas atividades. A Entidade apresenta um elevado grau de endividamento, passivo a descoberto e
sucessivos déficits, fatores estes que afetam a manutenção das atividades normais de suas operações.
Até a conclusão dos nossos exames, nenhum Plano de Ação nos foi apresentado pela Administração
com indicativos de redução de impactos negativos, renegociação de dívidas, de geração de caixa e
outras medidas saneadoras para recuperação econômica e financeira da Entidade.

São Paulo, 25 de outubro de 2016.
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Auditores Independentes S/S
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Estudo também comprovou a espiritualidade como fator positivo para amenizar 

o sofrimento de doentes e seus familiares.

Stella Arengheri/Jornal da USP

Um estudo mostrou que o sofrimen-
to com doenças crônicas pode 
afetar mais a família do que o 

próprio doente. Os resultados deixaram 
pesquisadoras da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto (EERP) da USP sur-
presas com o fato dos pacientes avalia-
dos apresentarem melhores resultados 
quanto a questões sociodemográfi cas, 
espirituais e de qualidade de vida que 
seus familiares. 

A pesquisa foi feita com 100 pacientes 
portadores de doenças crônicas, como 
câncer, derrame, diabete, defi ciências 
auditivas e visuais e doenças do coração, 
que se encontravam em tratamento em 
um hospital geral e, também, com seus 
respectivos acompanhantes. Responsável 
pelo estudo, a psicóloga Maria Augusta 
Silva Rosa conta que aplicou questioná-
rios aos pacientes e familiares para avaliar 
situações sociodemográfi cas, questões 
espirituais e qualidade de vida. Quando 
comparou as respostas, a pesquisadora 
se deparou com uma realidade contrária 
à que imaginava. 

Todos os escores diziam que a família 
estava sofrendo mais que o doente, com 
maior ênfase para os aspectos social, am-

Famílias podem sofrer mais que os 
pacientes com doenças crônicas

Resultados de pesquisa sugerem um maior esforço das políticas públicas e estratégias de auxílio aos familiares dos pacientes
a mais para lidar com os problemas e ad-
versidades das novas condições de vida. 
“A espiritualidade fortalece a formação de 
crenças e valores que estimulam práticas 
saudáveis perante essas doenças”.

Diante das difi culdades do tratamen-
to, muitas vezes doloroso, invasivo e 
debilitante, comenta Maria Augusta, o 
paciente busca inspiração exterior e 
usa a espiritualidade como ferramenta 
para construir uma nova forma de viver 
e estimular práticas saudáveis, mesmo 
diante do adoecimento.

Esses resultados chamam a atenção 
para o quanto a família também é afetada 
pelas doenças crônicas. A pesquisadora 
defende um maior esforço das políticas 
públicas e estratégias de auxílio a esses 
familiares. “Há uma preocupação com 
o estabelecimento de parâmetros mais 
amplos de avaliação de saúde que não se 
limitem apenas à morbimortalidade”. 

A realidade do sofrimento familiar 
sugere que sejam pensadas políticas pú-
blicas e estratégias de intervenções que 
considerem também a família e não só o 
paciente de doença crônica com ameaça 
à continuidade da vida. E essas interven-
ções, garante Maria Augusta, atendem 
a recomendações da própria OMS que 
incluem a dimensão espiritualidade.

biental e de qualidade de vida. O estudo 
observou ainda altos níveis de depressão 
e ansiedade nesses familiares, o que for-
talece a hipótese de que, “nas circunstân-
cias de adoecimento crônico que ameaça 
a continuidade da vida, ambos, pacientes 
e familiares, são acometidos com sinais e 
sintomas depressivos e ansiosos”. 

Maria Augusta relata que os sintomas 
apresentados pelos familiares surgem 
devido às mudanças e adaptações que a 
família faz para atender às necessidades do 
adoecido. “Para acompanhar o paciente, o 

familiar precisa deixar de realizar algumas 
atividades e a família necessita adaptar-se 
a condições do ambiente que dão mais 
conforto ao paciente, mas geram incômodo 
para os não doentes”, explica.

O estudo também comprovou a efeti-
vidade do cultivo à espiritualidade para 
amenizar o sofrimento de doentes crôni-
cos. A psicóloga conta que, nas famílias 
em que a espiritualidade, religiosidade 
e crenças pessoais são mais presentes, 
o sofrimento é encarado de forma mais 
positiva. Utilizam a fé como um recurso 
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Secretário Econômico do 

Ministério da Fazenda, 

Mansueto de Almeida.

São Paulo - O secretário de 
Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda, 
Mansueto de Almeida, disse 
ontem (5), que, em respeito 
ao Congresso, não há pontos 
da reforma da Previdência que 
possam ser classifi cados como 
“inegociáveis”. Ele, no entanto, 
citou a fi xação da idade mínima 
de acesso à aposentadoria - 65 
anos - como um dos pontos 
mais importantes da proposta 
de emenda constitucional en-
caminhada pelo Executivo ao 
Congresso.

“Se a reforma for diluída por 
questões políticas, em dois anos 
discutiremos de novo as regras 
de aposentadoria”, comentou 
o secretário durante debate 
promovido em São Paulo pela 
revista Istoé Dinheiro. Apesar 
das difi culdades em passar a 
matéria no Congresso, o secre-
tário disse confi ar na aprovação 
da proposta ainda neste ano. Ele 
assinalou que, sem a reforma, 
as críticas serão direcionadas 
ao governo pela necessidade 
de aumento de imposto.

Também presente no debate, 
o secretário da Previdência, 
Marcelo Caetano, comentou 
que reformar a Previdência 
é um trabalho complexo em 
qualquer lugar do mundo, po-
rém necessário para preservar 
o benefi cio previdenciário. “O 
intuito é manter a Previdência 
e para isso temos que fazer 
ajustes”, afirmou Caetano, 
acrescentando que, na práti-
ca, a regra de idade mínima 
converge a aposentadoria no 
Brasil ao que é comum “mundo 
afora” (AE).

Marcelo Camargo/ABr

Não há pontos 
‘inegociáveis’ 
na reforma da 

Previdência

Restaurante 
de NY é eleito 

melhor do 
mundo

O chef Daniel Humm, res-
ponsável pelo restaurante 
do Eleven Madison Park 
Restaurant, de Nova York, 
foi eleito o melhor chef do 
mundo pela lista “World’s 50 
Best Restaurants”, divulgada 
ontem (5). Massimo Bottura, 
que comanda o restaurante 
Osteria Francescana, caiu 
para a segunda colocação 
após liderar a lista do ano 
passado. 

No entanto, o italiano ainda 
é o melhor chef da Europa 
e seu restaurante continua 
sendo o melhor do Velho 
Continente. Na terceira co-
locação do ranking, aparece 
o espanhol El Celler de Can 
Roca, eleito o melhor do 
mundo em 2015. Humm é suí-
ço, mas lidera o restaurante 
norte-americano desde 2006. 
Um fato curioso é que Eleven 
Madison Park será fechado 
em junho para reforma, sendo 
rea berto apenas em setem-
bro. Durante esse período, o 
melhor chef do mundo aten-
derá em um outro restaurante 
no Hamptons.

Na América do Sul, a lista 
dos 10 melhores restaurantes 
do mundo conta com dois 
estabelecimentos peruanos. 
O Central, do chef Virgilio 
Martínez e que fica em Lima, 
aparece na 5ª colocação 
enquanto o Maido, do chef 
Mitsuharu Tsumura, também 
da capital peruana, ficou na 8ª 
posição. Já o único brasileiro 
na lista dos 50 melhores é o 
restaurante D.O.M., do chef 
Alex Atala, que aparece na 16ª 
posição e é o terceiro melhor 
estabelecimento da América 
do Sul (ANSA/COM ANSA).


