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9ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004520-
95.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Pires, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MONIZE LOPES 
CASTELLOES, Rua Manuel Pitta, 270, bloco 3 - apto. 23, Vila Pita - CEP 02478-000, São Paulo-SP, 
CPF 344.028.598-75, RG 348416337, Casada, Brasileiro, Do Comércio, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário por parte de Escola de Educação Infantil e Fundamental 
Artescola, alegando em síntese: a cobrança de R$887,49 (fev/2014), oriundos da prestação de 
serviços educacionais no mês de junho de 2012, devida e não paga. Encontrando-se a ré 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 (quinze) 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 29 de novembro de 2016. 

COMPANHIA ENERGÉTICA TATUÍ LTDA
CNPJ/MF sob nº 08.059.450/0001-61 - NIRE N.º 35.220.697.573

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores cotistas a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se, em primeira
convocação, no dia 09 de maio de 2017, às 11 horas, na Rua Doutor Franco da Rocha, 137 – Conjunto 51,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) discutir e aprovar as contas, balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2016; b) deliberar sobre o resultado econômico; c) deliberar sobre a destinação do lucro liquido do
exercício. São Paulo, 24 de abril de 2017. Walter Schor                                                             (26, 27 e 28/04)

WIMOR EMPREENDIMENTOS  E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob nº 52.078.656/0001-20  NIRE N.º 35.208.974.597

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores cotistas a se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se, em
primeira convocação, no dia 09 de maio de 2017, às 10 horas, na Rua Doutor Franco da Rocha, 137 -
Conjunto 51, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) discutir e aprovar as contas, balanço patrimonial e demonstrações financeiras relati-
vas ao exercício de 2016; b) deliberar sobre o resultado econômico; c) deliberar sobre a destinação do
lucro liquido do exercício. São Paulo, 24 de abril de 2017. Walter Schor.                          (26, 27 e 28/04)

1ª Vara de Registros Públicos da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0034974-40.2012.8.26.0100 (USU. 876). 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) aos titulares de domínio Eponina Viana e s/m Orestes Credidio, Ubirajara Viana por 
seu inventariante Marcelo Rosa Viana, Jair Vianna, Godofredo Vianna Filho, Jayme Vianna, 
Julieta Vianna, Justiano Vianna ou Justiniano Vianna, Jacinta Vianna, Jacy Viana; aos confrontantes 
Aldenor Araújo de Matos, Vanderlei Zambreo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Sônia 
Lemos Pedrosa de Souza ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Carnaval, 254, loteamento Alto da Boa Vista, Distrito de Itaquera, São 
Paulo/SP, com area de 220,00m², contribuinte 147.342.0048-2, 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. 

21ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4002443-27.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCELO 
HARADA, CPF 005.577.148-34, RG. 2.039.932 que ABETEC Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia lhe ajuizou uma Ação Monitória, bem como contra Flávia Peixoto Harada, objetivando o 
recebimento de R$ 10.615,25 (Nov/2012) acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando o 
requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor 
atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2016. 

Brasil SP Vedações Indústria Comércio Importação Exportação de Artefatos
de Vedações Ltda - EPP, torna público que requereu à Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação para fabricação de artefatos
de material plástico para usos industriais, à Rua Boracéia, 174, São Paulo, SP.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
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 Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto Brasileiro de Controle do
Câncer - IBCC ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela governança do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -
IBCC são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos ob-
jetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções 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 razoá-
vel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avali-
amos 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 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

Aos Administradores do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC. São Paulo - SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, que compre-
endem 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 corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, 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. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras 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 indepen-
dentes em relação ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos 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. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das e o relatório do auditor: A Entidade está apresentando na nota explicativa 12, informações que não são
exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. Consequentemente, não efetuamos procedimentos de
auditoria nem nenhum outro procedimento que nos permitam concluir sobre a razoabilidade dessas informa-
ções. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para

pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações 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 Entidade
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de março de 2017.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Antonio Mendes Freitas
Presidente

DIRETORIA

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia-Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Passivo         Nota         31/12/2016         31/12/2015
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8    2.029.940,39    2.886.650,95
Fornecedores 2.2 (c)    12.031.816,63    12.215.845,27
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 9    8.544.131,59    7.214.405,73
Parcelamento de Tributos 11    261.106,56    229.154,40
Outras Contas a Pagar 10      5.342.055,44      4.740.430,55

Total do Passivo Circulante    28.209.050,61    27.286.486,90
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8    2.708.272,94    5.171.400,95
Provisão para Contingências 18    2.995.376,48    3.375.857,62
Parcelamento Taxa Resíduo Sólido - TRSS 11    21.758,88    248.250,60
Subvenções a Realizar 19.2    10.720.300,98      5.377.023,63

Total do Passivo Não Circulante    16.445.709,28    14.172.532,80
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 2.2 (g)   113.254.703,22    95.046.657,75
Superávit do Exercício 2.2 (f) / 21    32.132.385,33    13.631.078,06

Total do Patrimônio Líquido  145.387.088,55  108.677.735,81
Total do Passivo + Patrimônio Líquido  190.041.848,44  150.136.755,51

Ativo         Nota         31/12/2016         31/12/2015
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2 (a) / 3    36.282.856,95    10.185.979,53
Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.2 (c) / 4    48.749.441,93    29.575.626,63
Outros Créditos 2.2 (c) / 5    3.795.369,67    1.984.566,00
Estoques 2.2 (b) / 6    6.586.727,98    6.793.264,46
Despesas Antecipadas 2.2 (c)         180.759,31         126.401,36

Total do Ativo Circulante    95.595.155,84    48.665.837,98
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Impostos a Recuperar 2.2 (c)    365,25 –
Créditos com Pacientes e Convênios 4    11.279.986,79    15.306.154,76

Imobilizado 2.2 (e) / 7    91.105.174,06    87.092.784,22
Depreciação Acumulada 2.2 (e) / 7   (8.124.012,86)   (2.082.679,17)

Imobilizado Líquido - Saúde (Própria)    82.981.161,20    85.010.105,05
Intangível 2.2 (e) / 7         185.179,36      1.154.657,72

Total do Ativo Não Circulante    94.446.692,60  101.470.917,53

Total do Ativo  190.041.848,44  150.136.755,51

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCC
CNPJ: 62.932.942/0001-65

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos (Método Indireto)
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais         31/12/2016         31/12/2015
Superávit do Exercício    32.132.385,33    13.631.078,06
Ajustes:
Ajustes de exercícios anteriores    4.576.967,41 –
Depreciação e amortização    6.041.333,69    2.881.402,54
Perdas na avaliação de ativos                         –      4.697.368,29

   42.750.686,43    21.209.848,89
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de Pacientes e Convênios (19.173.815,30) (1.966.903,12)
Redução / (Aumento) de Outros Créditos   (1.810.803,67)    (98.354,24)
Redução / (Aumento) de Estoques    206.536,48    (3.223.755,98)
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas    (54.357,95)    5.186,97
Redução / (Aumento) de Impostos a Recuperar - Não Circulante    (365,25)    275.782,89
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de
  Pacientes e Convênios - Não Circulante    4.026.167,97 (15.306.154,76)
(Redução) / Aumento de Fornecedores    (184.028,64)    3.235.726,09
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas e Tributárias    1.329.725,86    1.407.887,78
(Redução) / Aumento de Parcelamento
  de Tributos - Circulante e Não Circulante    (194.539,56)    (385.779,81)
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar    601.624,89    (1.135.031,33)
(Redução) / Aumento de Provisão para Contingências    (380.481,14)    410.211,43
(Redução) / Aumento de Subvenções a Realizar      5.343.277,35    4.092.900,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais    32.459.627,47      8.521.565,76
(Aquisição) / Baixa do Ativo Imobilizado    (2.956.601,46)    (2.041.458,54)
(Aquisição) / Baixa do Ativo Intangível    (86.310,02)    (51.786,29)
Caixa liquido das Atividades de Investimentos   (3.042.911,48)   (2.093.244,83)
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Circulante    (856.710,56)    32.574,49
Aumento / (Redução) dos Empréstimos - Não Circulante    (2.463.128,01)    (2.405.391,60)
Caixa liquido das Atividades de Financiamentos   (3.319.838,57)   (2.372.817,11)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa    26.096.877,42    4.055.503,82
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período    10.185.979,53    6.130.475,71
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    36.282.856,95    10.185.979,53

Receitas         Nota           31/12/2016           31/12/2015
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas com Pacientes Sus    44.887.045,78    42.822.565,34
Receitas com Pacientes Convênios e Particulares    156.886.397,77    130.813.412,41

Gratuidades
Gratuidades Concedidas 14    46.197.427,71    43.673.635,23
(-) Reversão das Gratuidades Concedidas 14   (46.197.427,71)   (43.673.635,23)

(=) Total de Receitas    201.773.443,55    173.635.977,75
Custos com Saúde
Pessoal Serviços Próprios   (43.962.369,76)   (38.769.211,13)
Pessoal Serviços de Terceiros   (58.940.531,10)   (54.264.949,91)
Materiais e Medicamentos   (69.036.314,22)   (58.537.715,91)
Custos Gerais   (11.092.571,58)   (7.743.760,60)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 15   (9.417.911,84)   (9.219.499,46)
Custo das Contribuições Sociais 15   (12.996.735,80)   (7.024.247,89)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 15    9.417.911,84    9.219.499,46
(-) Isenção das Contribuições Sociais 15      12.996.735,80        7.024.247,89

(=) Total de Custos (183.031.786,66) (159.315.637,55)
(=) Superávit Bruto      18.741.656,89      14.320.340,20
(+/-) Despesas Gerais
Impostos Taxas e Contribuições   (105.420,58)   (345.167,84)
Perdas de Crédito / PDD   (3.811.694,80)   (5.631.273,08)
Provisão para Contingência    231.705,77    (856.443,73)
Despesas Gerais com Saúde     (2.027.150,88)     (1.579.972,98)

(=) Total das Despesas Gerais     (5.712.560,49)     (8.412.857,63)
Receita de Serviços Voluntários 20   102.713,29   119.336,47
(-) Despesa de Serviços Voluntários 20   (102.713,29)   (119.336,47)
(+/-) Outras Receitas e Despesas com Saúde
Receitas com Doações 16   7.227.597,73   7.079.515,88
Receitas com Subvenções 19.2   7.297.032,00   1.740.819,17
Outras Receitas   8.770.117,63   5.100.153,50
Recuperação de Despesas   397.405,08   4.700.805,18
Despesas Com Campanha   (427.050,37)   (514.779,82)
Despesas com Royalties (CFDA) 17   (267.841,25)   (261.961,79)
Despesas com Captação de Doações 16   (4.188.632,30)   (3.813.041,33)
Perda na avaliação de Ativos –   (4.697.368,29)
Outras Despesas        (398.194,29)        (686.691,28)

     18.410.434,23        8.647.451,22
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas 31.439.530,63      14.554.933,79
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras      1.880.522,91    871.754,10
Despesas Financeira     (1.187.668,21)     (1.795.609,83)

(=) Resultado Financeiro           692.854,70        (923.855,73)
(=) Superávit do Exercício 2.2 (f)      32.132.385,33      13.631.078,06

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
 em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Patrimônio Superávit Total Patrimônio
Descrição               Social     do Exercício                 Líquido
Saldos em 31/12/14   84.417.008,88    10.629.648,87         95.046.657,75
Incorporação do Superávit do Exercício anterior   10.629.648,87 (10.629.648,87) –
Superávit do Exercício                        –    13.631.078,06         13.631.078,06

Saldos em 31/12/15   95.046.657,75    13.631.078,06       108.677.735,81
Ajustes de Exercícios Anteriores   4.576.967,41 –    4.576.967,41
Incorporação do Superávit do Exercício anterior   13.631.078,06 (13.631.078,06) –
Superávit do Exercício                        –    32.132.385,33         32.132.385,33

Saldos em 31/12/16 113.254.703,22    32.132.385,33       145.387.088,55

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, pessoa jurídica de direito
privado é uma entidade sem fins lucrativos, prestadora de serviços na área da saúde, fundada em 04 de maio
de 1968, reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 95.025 de 14.10.1987, com
sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O IBCC tem as seguintes finalidades: I. A união
de esforços na divulgação ampla e coordenada dos conhecimentos no campo da oncologia, visando à obtenção
do diagnóstico precoce do câncer e a ampliação do acervo de dados sobre a doença; II. Atendimento médico-
hospitalar e assistencial permanente a tantos quantos demandarem os seus serviços especializados na área
específica da oncologia, sem distinção de qualquer natureza no que se refere a nacionalidade, raça, credo político
e religioso, dentro ao menos do mínimo de gratuidade exigida por lei; III. Colaboração com autoridades, instituições
e sociedades de finalidades similares, nacionais e estrangeiras, para a obtenção de um melhor controle do
câncer; IV. Ampliação dos conhecimentos científicos e médicos no campo da oncologia, visando colaboração
na formação profissional de especialistas médicos de carreiras afins; V. Concessão de gratuidade total para
aqueles candidatos que desejarem participar dos diversos cursos de ensino especializado que forem oferecidos
pelo IBCC e que, contudo, não tenham condições econômico-financeiras que permitam as suas respectivas
inscrições ou matrículas; VI. Divulgação dos conhecimentos atualizados de oncologia entre os profissionais
médicos e de carreiras afins; VII. Manutenção de biblioteca especializada em assuntos atinentes à área da
oncologia; VIII. Edição de publicação periódica sobre pesquisas, estudos e dados sobre o câncer; IX. Instituição
de concursos de monografias científicas, com a concessão de prêmios para os melhores trabalhos; X. Realização
de simpósios, conferências e palestras de divulgação; XI. Destinação de recursos financeiros e ou econômicos,
inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou exclusivamente não lucrativas, que militem nas áreas
de saúde, educação e de assistência social em geral. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e
Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: Na preparação de
suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações
técnicas e orientações técnicas emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados
pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade,
notadamente a ITG 2002 (R1) - Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira,
são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas
na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2016. A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que
afetam os montantes apresentados nas Demonstrações Contábeis e respectivas notas explicativas. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos
estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativa. 2.2. Principais Práticas Contábeis:
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira
linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b) Estoques: Os
estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado.
c) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando
a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos
doze meses. d) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito
deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2016 não transacionou operação de longo prazo (ou
relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. e) Imobilizado: Registrados ao custo
de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se
aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida
útil estimado. f) Apuração do resultado do exercício: As receitas, custos e despesas são apropriados de
acordo com o regime de competência. g) Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados
anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa       31/12/2016       31/12/2015
Caixa Geral   7.000,00    2.109,45
Contas Correntes - Bancárias   3.114.801,59 3.346.067,94
Aplicações Financeiras
Vinculadas   6.270.888,94   5.468.967,00
Não Vinculadas  26.890.166,42   1.368.835,14

 33.161.055,36    6.837.802,14
36.282.856,95   10.185.979,53

Descrição       31/12/2016       31/12/2015
Não Vinculadas
Banco do Brasil S/A - 0400456-1   63,46   442,67
Banco Bradesco S/A - 22760   158.096,87   8.503,97
Banco Bradesco S/A - 26028   11.840.089,23   739.961,92
Banco Santander S/A - 13.0679-9   10.823.219,95   302.589,83
Banco Santander Brasil S/A   594,96   549,27
Banco Santander S/A - 13002069   16.182,49   15.033,15
Banco Itaú - 29.250   452.602,55 –
Banco Safra   455.764,07   301.754,33
Banco do Brasil 35234 Aplic.   274.535,36 –
Banco do Brasil 362239 Aplic.   62.839,63 –
Banco do Brasil 456T Aplic. – –
Banco do Brasil 0456-1 Aplic. CP 50 MIL   4.043,58 –
Banco do Brasil S/A -5127-6 Aplic.   295.769,20 –
Banco do Brasil Aplic. AG. 333-2 CC 5512-3   90,50 –
Banco do Brasil Aplic. AG. 333-2 CC 5513-1   803.643,35 –
Banco do Brasil Aplic. AG. 333-2 CC 5519-0   200.606,03 –
Banco Caixa Econômica Fed. -18502-Aplicação   159.577,66 –
Banco Santander Jaçanã AG 656 Aplic. 130018602    1.342.447,53                       –

 26.890.166,42    1.368.835,14
Vinculadas
Banco do Brasil S/A - 5246-9 –   182.342,24
Banco Santander S/A - 13001940- PESQUISA   263.280,69   759.672,43
Banco Santander S/A - C. Estudo   39.067,38 –
Banco do Brasil S/A - 5502-6 Proj. Pronon   0,12   3.875.540,12
Banco do Brasil AG 6802 A Aplic. 7347   521.751,89   480.812,10
Banco Santander C. de Estudos Aplic.   39.127,44   170.600,11
Banco do Brasil AG 333-2 Aplic. 5506-6 Pronon   4.245.102,41 –
Banco Santander 13001940-9 C. Pesquisa Aplic.    1.162.559,01                       –

  6.270.888,94   5.468.967,00
Os saldos vinculados referem-se a aplicações com finalidade específica, a fundos dos centros de estudos e de
pesquisa e a captações por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica - MS (Pronon) para
aquisição de bens de capital.
4. Créditos com Pacientes e Convênios: Está assim composto:
Saúde       31/12/2016       31/12/2015
Créditos com Pacientes Particulares   1.024.999,62   940.573,53
Créditos com Pacientes Convênios   46.654.120,32   30.350.019,20
Créditos de Pacientes do SUS   7.177.810,79   4.394.369,01
(-) Perdas Est. em Créditos de Líq. Duvidosa (6.107.488,80) (6.109.335,11)

  48.749.441,93   29.575.626,63
Os créditos com pacientes e convênios não circulantes reúnem valores a receber de operações correntes cuja
realização vem sendo objeto de repactuação perante os clientes e estão ajustados pelo valor provável de
realização, mediante a constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa.

      31/12/2016       31/12/2015
Créditos pacientes e convênios   19.058.474,02   19.272.947,19
(-) Perdas estimadas em créditos de liq. duvidosa (7.778.487,23) (3.966.792,43)

  11.279.986,79   15.306.154,76
5. Outros Créditos       31/12/2016       31/12/2015
Créditos a Receber Centro de Pesquisa   266.610,20   23.441,00
Créditos de Funcionários   312.120,46   377.534,42
Depósitos Judiciais   2.383.197,37   1.488.830,88
Impostos a Recuperar   41.282,96   32.919,39
Adiantamentos a Fornecedores   44.903,77   738,00
Empréstimos Materiais e Medicamentos   393.467,29 –
Importação Em Andamento       353.787,62         61.102,31

  3.795.369,67   1.984.566,00
6. Estoques - Saúde: Está assim composto:
Estoques:       31/12/2016       31/12/2015
Drogas e Medicamentos   3.589.765,27   5.251.555,25
Materiais de Uso Paciente   703.387,56   640.912,42
Gêneros Alimentícios   47.597,63   74.827,57
Enxovais   530,40 –
Produtos de Limpeza   107.241,23   55.432,19
Materiais de Manutenção   73.229,93   40.890,61
Impressos Materiais de Expediente   190.354,01   103.869,77

      31/12/2016       31/12/2015
Outros Materiais   68,56   11.861,81
Filmes e Químicos para Raio X   6.696,47   39.658,28
Dietas Enterais   59.305,85   59.554,23
Uniformes   32.518,19   44.969,92
EPI’S   21.888,50   13.016,40
Materiais de Informática   3.503,02   3.561,11
Materiais Diversos (C.ES)   140,66 –
Secretaria da Saúde - Herceptin    1.750.500,70       453.154,90

  6.586.727,98   6.793.264,46
7. Imobilizado e Intangível: A movimentação do imobilizado e a demonstração do ajuste ao valor atribuído nos
termos da Interpretação Técnica I CPC 10 está a seguir demonstrada:

Depreciação/
Amortização

Imobilizado      31/12/2015      Entradas Transferência    Acumulada      31/12/2016
Edificações 52.299.173,01 – – (1.175.471,26) 51.123.701,75
Instalações 1.328,78 9.608,00 – (380,19) 10.556,59
Elevadores 596.000,00 – – – 596.000,00
Poço Artesiano 127.293,80 – – – 127.293,80
Benfeitorias 1.510.500,00  – – (38.000,00) 1.472.500,00
Instrumentos de
  Medicina e Cirurgia 1.492,11 11.000,00 – (135,09) 12.357,02
Aparelhos de
  Medicina e Cirurgia 5.822.130,32 2.315,00 – (859.984,78) 4.964.460,54
Equipamentos Hospitalares 13.621.365,05 4.925.944,79 – (2.517.154,34) 16.030.155,50
Equipam. Processamento
  de Dados 892.956,03 319.446,58 – (328.422,41) 883.980,20
Direito de Uso – – – – –
Moveis e Maquinas 6.650.938,16 1.079.643,03 – (1.084.153,22) 6.646.427,97
Material Didático e Pedagógico 10.828,71 – – (5.275,13) 5.553,58
Biblioteca 4.514,04 – – (4.365,17) 148,87
Equipamento Laboratório – 4.250,00 – (176,99) 4.073,01
Colchões e Similares – 157.484,50 – (10.574,27) 146.910,23
Utensílios Diversos – 2.186,00 – (18,06) 2.167,94
Veículos        66.842,11      45.480,00                       –      (17.222,78)        95.099,33
Subtotal - Imobilizado 81.605.362,12 6.557.357,90                       – (6.041.333,69) 82.121.386,33
Imobilizado em Andamento
Importações em Andamento 2.812.260,12 – (2.812.260,12) – –
Obras em Andamento      592.482,81    267.292,06                        –                       –      859.774,87
Subtotal - Imobilizado
  em Andamento   3.404.742,93    267.292,06 (2.812.260,12)                       –      859.774,87
Total Imobilizado 85.010.105,05 6.824.649,96 (2.812.260,12) (6.041.333,69) 82.981.161,20
Total Intangível   1.154.657,72      86.310,02                       – (1.055.788,38)      185.179,36
8. Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos e Saldo Saldo Não
Financiamentos Valor Circulante Circulante
Descrição            .     Modalidade   Contratado    31/12/2016    31/12/2016              Total           Garantia
Banco Santander Capital de Giro 5.000.000,00 635.297,61 – 635.298,61 Cessão de

Crédito SUS
Banco do Brasil Capital de Giro    2.700.000,00    325.862,28                    –    325.862,28 Cessão de

Crédito SUS
Total de Empréstimos    7.700.000,00    961.160,89                    –    961.160,89  
Hospimetal Ind Met FINAME 708.240,00 10.687,49 53.437,45 64.124,94 Bem Adquirido
PNC BANK N.A. Penhor

industrial
mercantil – 192.729,94 190.707,09 383.437,03 Bem Adquirido

Cartão BNDES Cartão de
crédito  53.465,74 5.049,40 58.515,14 Bem Adquirido

General Eletric Compra e venda/
reserva dom – 209.068,25 – 209.068,25 Bem Adquirido

Banco do Brasil
  - Siemens FINAME 2.970.000,00 371.250,00 2.227.500,00 2.598.750,00 Bem Adquirido
Santander BNDES FINAME    1.100.000,00    231.578,08    231.579,00    463.158,08 Bem Adquirido
Total de Financiamentos    4.778.240,00 1.068.779,50 2.708.272,94 3.777.052,44
Total de Empréstimos
  e Financiamentos                      – 2.029.940,39 2.708.272,94 4.738.213,33
9. Obrigações Trabalhistas e Tributárias       31/12/2016       31/12/2015
Ordenados a Pagar   2.176.810,93   1.858.453,68
INSS a Recolher - Folha   289.190,76   214.992,03
PIS a Recolher   1.292.562,79   942.622,78
IRRF a Recolher   241.891,38   306.868,44
Contr. Sind./Assist. a Pagar   5.750,23   7.033,72
ISS na Fonte a Recolher   11.997,87   4.662,61
PIS Cofins CSLL Ret. na Fonte a Recolher   235.421,10   226.830,57
Provisão p/ Férias   3.467.805,46   3.080.546,79
Provisão p/ Enc. s/ Férias   276.619,95   245.838,69
Outros Encargos       546.081,12       326.556,42

8.544.131,59 7.214.405,73
10. Outras Contas a Pagar
Saúde       31/12/2016       31/12/2015
Contas a Pagar   25.960,21   117,03
Empréstimos a Repassar   109.530,88   95.265,77
Honorários médicos a pagar   4.861.585,19   4.625.146,14
Obrigações com Terceiros - Outros       344.979,16       101.558,98
Total   5.342.055,44   4.740.430,55
11. Parcelamento de Tributos: A Entidade obteve um parcelamento com a Prefeitura do Município de São Paulo
referente taxa de resíduos sólidos, cujo saldo devedor atualizado em 31/12/2016 está assim composto:
Descrição       31/12/2016       31/12/2015
Circulante   261.106,56   229.154,40
Não Circulante         21.758,88       248.250,60
Total   282.865,44   477.405,00
12. Atendimento à Legislação das Entidades Beneficentes de Assistência Social sem Fins Lucrativos:
A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2016 o cumprimento do percentual acima do
mínimo de 60% de atendimento à pacientes do SUS, cumprindo o determinado pela lei 12.101, de 27 de novembro
de 2009 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social na área
da Saúde (CEBAS-SAÚDE). 13. Certificado Beneficente de Assistência Social: A instituição é portadora do
Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde - CEBAS/Saúde, concedido pelo Ministério da
Saúde conforme Portaria MS nº 714, de 07 de junho de 2016, de acordo com a Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009. A renovação tem validade pelo período de 21 de setembro de 2015 a 20 de setembro de 2018. 14.
Gratuidades Concedidas: As gratuidades concedidas no exercício de 2016 através de seus programas e
projetos atendem os requisitos da Lei nº 12.101/09 que dispõe sobre o processo de certificação para obtenção
de isenção das contribuições para a seguridade social e estão dispostos da seguinte forma: - Gratuidades –
Saúde: representa o total de recursos aplicado no atendimento à população em geral. A apuração do montante
contabilizado reflete o custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante
o ano de 2016 o montante foi de R$ 46.197.427,71   e 2015 R$ 43.673.635,23, valor demonstrado para efeito
comparativo. 15. Isenções Previdenciárias, COFINS e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101
de 27/11/2009, o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício e registradas
a débito de em contas de despesa tendo como contrapartida contas retificadoras também no resultado, de modo
a não alterar o superávit do exercício; e que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as
entidades beneficentes de assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída - Saúde       31/12/2016       31/12/2015
INSS - Quota Patronal   9.417.911,84   9.219.499,46
COFINS   9.874.792,24   5.797.450,86
CSLL    3.121.943,56    1.226.797,03
Total   22.414.647,64   16.243.747,35
16. Captação de Doações: A Entidade capta doações materiais e em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas
por meio da intermediação da Pratike Marketing Assessoria e Representações Ltda., com que mantém contato
de prestação de serviços remunerados, e tem como objetivo a complementação do pagamento do custeio dos
serviços ligados à prevenção do câncer de mama.
Doações Captadas       31/12/2016       31/12/2015
Doações em Materiais/Espécie   249.654,93   216.040,10
Doações em Bancos   3.472.150,13   3.561.842,03
Sub-Licenciadas   2.885.792,67   3.004.133,75
Corridas       620.000,00       297.500,00

  7.227.597,73   7.079.515,88
Despesas com Captação de Doações       31/12/2016       31/12/2015
Pratike Representações (4.188.632,30) (3.813.041,33)

(4.188.632,30) (3.813.041,33)
Doações Líquidas 3.038.965,43 3.266.474,55

17. Campanha Beneficente - “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”: Implementada pelo IBCC
em fevereiro de 1995, a campanha destina-se à arrecadação de fundos para a pesquisa e prevenção
do câncer de mama, através de doações provenientes da venda de camisetas e outros produtos
relacionados, e da realização de eventos patrocinados. O IBCC paga “royalties” ao “Council of Fashion
Designers of America - CFDA Foundation, INC.” Entidade idealizadora da campanha e responsável
por sua internacionalização, detentora dos direitos sobre a utilização da logomarca da mesma. A
campanha beneficente, no que diz respeito aos fundos oriundos das doações bem como, aos repasses
a título de “royalties”, é auditada por Auditores Independentes. 18. Provisão para Contingências:
Provisões constituídas para fazer frente às ações cíveis e trabalhistas, que se encontram em instâncias
diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, estabelecidos pelos consultores
jurídicos e por julgamento da administração. O montante revertido em 2016 é de R$ 380.481,14,
totalizando R$ 2.995.376,48. 19. Convênios Governamentais: Durante os exercícios de 2016 e de
2015, a entidade celebrou convênios com a Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo e
com a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como angariou recursos por
meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica - MS (Pronon), cujas contratações,
realizações e diferimentos estão demonstradas a seguir:
19.1. Subvenções contratadas:
Saúde       31/12/2016       31/12/2015
Termo Aditivo SUS Secretaria de Estado da Saúde
Convenio Min Saúde 812865 –   563.000,00
Secretaria Estadual a Saúde - Forn Herceptin –   675.180,00
Convenio Secret. Saúde Câmara hiperbárica –   720.000,00
Projeto Pronon –   3.875.540,12
Subvenção p/ Investimento Proc. 0010201001781/15   350.000,00 –
Emenda Parlamentar Convenio   700.000,00 –
Subvenção Min. Da Saúde   999.270,00 –
Secretaria Estadual a Saúde - Forn Herceptin   7.278.065,75 –
Convenio Secret Saúde Câmara hiperbárica   360.000,00 –
Projeto Pronon    2.952.973,60                       –
Total   12.640.309,35   5.833.720,12
19.2. Subvenções - Controle de Realização: A realização dos valores contratados, bem como os saldos a
realizar remanescentes, em 31/12/2016, estão demonstrados a seguir:

Receitas Diferidas
Saúde 31/12/2015 Recebida em 2016 Realizada em 2016 31/12/2016
Referente transferência de recursos
financeiros em parcelas destinadas
ao custeio de folha de pagamento,
materiais e medicamentos
e prestação de serviços. 168.828,61 – (168.828,61) –
Convenio Min Saúde 812865 563.000,00 2.049.270,00 (700.000,00) 1.912.270,00
Secretaria Estadual a Saúde -
 Forn Herceptin 453.154,90 7.278.065,75 (5.983.003,39) 1.748.217,26
Convenio Secret Saúde
Câmara hiperbárica 316.500,00 360.000,00 (445.200,00) 231.300,00
Projeto Pronon 3.875.540,12 2.952.973,60 – 6.828.513,72
Total 5.377.023,63 12.640.309,35 (7.297.032,00) 10.720.300,98
20. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) -
Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação
do serviço não remunerado do voluntariado no montante de R$ 102.713,29 para o exercício de
2016 e R$ 119.336,47 para o exercício de 2015, que é composto essencialmente por pessoas que
dedicam o seu tempo e talento, uma importante participação em várias ações realizadas pela
entidade. 21. Aplicações de Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas
finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas
despesas e investimentos patrimoniais. 22. Cobertura de Seguros: Para atender medidas
preventivas a entidade efetua contratação de seguro em valor considerado suficiente para cobertura
de eventuais sinistros.
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