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Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e  Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 27 de abril de 2017, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e
trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos),
para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) presta-
ção de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social fiscal
encerrado em 31 de dezembro de 2016, (iii) análise das demonstrações financeiras, (iv)
análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes, (v) planos
de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro líquido do
exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de interesse da
sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrati-
vos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convo-
cação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 27
de março de 2017. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.      (05, 06 e 07)

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1056800-71.2013. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS 
ALBERTO SOARES, Rua Alcantarilla, 122, apto 74, Vila Andrade - CEP 05717-170, São Paulo-SP, 
CPF 530.964.529-20, RG 12.389.02, Solteiro, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de MD EDUCACIONAL LTDA, condenando-o ao pagamento de 
R$26.142,23 (atualizado até Dez/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do 
débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: 
Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da_ _l_e_i_. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002402-
31.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELA 
ARAUJO DA SILVA, CPF. 343.254.838-96, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., lhe 
ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 13.142,30 (Jan/2014), oriundos de 
Prestação de Serviços Educacionais e do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, 
firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2017. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias - Processo. 0123523-42.2006.8. 26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2º VC, do Foro Regional l – Santana, Estado de SP. Dr(a). Maria Salete Corrêa Dias, na
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Geisa Breves Quintes, e Jose Roberto da Silva Quintes que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
alegando em síntese que os executados estão em lugar incerto e não sabido, : foi deferida a sua
INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 40.705,60 - Maio/2015, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no
prazo de 15 dias. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta Cidade de São Paulo, aos 14 de Março de 2017.                                                  (06 e 07)

1ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001662-45.2015.8.26.0005 A MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc . FAZ SABER a 
DEISY DO CARMO SILVA, CPF 384.349.448-71, RG 493885134, Brasileira, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: Ação de Cobrança no valor de R$ 8.356,62 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes, relativo às mensalidades não pagas no ano de 2010. 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 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 21 de novembro de 2016. 

MARULTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. torna público
que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Renovação da Licença de
Operação nº 2017018 para Fabricação de Equipamentos e Instrumentos Ópticos, Peças
e Acessórios, sito à Rua Vereador Pedro Madeu, 141. Capuava. Mauá/SP.
DELMAC DO BRASIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Fabricação de Resinas de Poliuretano, sito à Rua Joaquina
Teófilo do Espírito Santo, nº 343. Cumbica. Guarulhos/SP.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 24/04/2017  - 11:35h  -  2º LEILÃO: 26/04/2017  - 11:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,�����������	
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A música fala através 

dos sons e do silêncio

Ao contrário do que 
muitos possam pensar, 
o silêncio não é vazio, 

é sintoma de um arcabouço 
signifi cativo, tanto na música 
quanto nos ambientes laborais. 
Saber ouvir o silêncio requer 
sensibilidade para perceber as 
variáveis que implicam a sabe-
doria e a coragem presentes 
na comunicação silenciosa. A 
linguagem do silêncio carrega 
não uma ausência sonora, não 
uma falta, mas uma comple-
tude daquilo que é ouvido, 
pensado e sentido.

A contemporaneidade e os 
avanços tecnológicos privi-
legiam, ideologicamente, a 
comunicação ruidosa e o apa-
gamento do silêncio. Grandes 
metrópoles, como São Paulo, 
vivem em produção e manu-
tenção contínua de sons e ru-
ídos que, na verdade, ao invés 
de agregar o humano, causam 
ruptura no mais profundo 
da experiência de comparti-
lhamento. São muitas falas e 
pouco conteúdo, intervindo 
nos grupos sociais, como uma 
nova cultura de gestos robo-
tizados, onde o convívio cede 
lugar à máquina que afasta 
a proximidade do olhar, do 
toque, do sentir, do dialogar, 
de tudo aquilo que constrói o 
humano junto a um outro.

Perceber o outro no silêncio, 
pode trazer o desconforto so-
bre faltas, desejos não realiza-
dos, perdas, solidão e fi nitude, 
mas, ao mesmo tempo, pode 
impelir os sujeitos à arriscada 
viagem em direção àquilo que, 
verdadeiramente, confere ale-
gria. O acolhimento, em gestos 
estáticos, imprime a condição 
de arremessar o indivíduo para 
fora de seu egoísmo, de sua 
zona de conforto, para o lugar 
de abrigo conjunto, onde se 
pode aceitar defeitos e limites 
e, onde a sensação de voltar 
para casa se instala através 
da generosidade com o outro 
e consigo mesmo.

O silêncio, se acolhido, pode 
ter mais força para direcionar 
à refl exão sobre os fatores que 
intervêm na dinâmica de tra-
balho. Nas atividades laborais, 

embora se objetive resultados, 
as diferenças no estilo de ser 
e fazer dos colaboradores, ao 
contrário de ser consideradas 
adversidades, podem signifi car 
a construção de novos rumos, 
maior criatividade, mais

autoconfi ança e, com isso, 
a expansão na qualidade do 
processo cooperativo.

No ambiente empresarial, 
nem sempre a comunicação 
verbal é a melhor forma de 
expressão e compreensão. 
Muitas vezes, a musicalidade 
que se estabelece dentro 
da equipe, ao invés de ser 
harmoniosa pode se tornar 
dissonante e soar agressiva 
ou até mesmo ofensiva aos 
ouvidos presentes. Isso cria um 
ambiente hostil ao próprio pro-
jeto, planejamento e execução 
dos encargos para o alcance 
das metas estabelecidas.

Na dimensão histórica da 
empresa, praticar a arte do 
acolher demanda uma gestão 
que suporte o jogo do poder e 
desejo que existe em toda gru-
palidade. Os confl itos atuantes 
na organização capitalista, 
onde o lucro é a fi nalidade 
suprema, implicam em uma 
consciência gestora sobre cada 
um e todos e sobre a dinâmica 
que se estabelece, nas tarefas 
da equipe e seus objetivos.

Numa gestão moderna, com 
avanços tecnológicos articula-
dos a uma prática sensível, se 
faz necessário o deslocamento 
da escuta objetiva, para que o 
humano não seja coisifi cado 
como apenas um braço mecâ-
nico a acionar comandos.

Organizar e gerir setores de 
trabalho mais saudáveis, inclui 
uma visão mais tolerante das 
forças contrárias, sempre pre-
sentes na intersubjetividade, 
decorrentes dos processos psí-
quicos de desejo e resistência.

(*) - ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP 

– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 
livro “Poemas de Amor e Vida” 

Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 
com pós em neuropsicologia. 

(rosemary9mantovani@gmail.com)

(**) - SUELI RUGNO - Psicóloga 
– IPUSP. Doutora em Semiótica 

e Linguística Geral – FFLCHUSP. 
Especialista em Psicologia 

Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 
Bacharel em Letras Clássicas e 

Vernáculas – FFLCHUSP.
(srugno@gmail.com)

Música e Psicologia na 
promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

Relatório da Administração

OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ. 47.090.162/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Valores expressos em reais)

À Diretoria da Obra Social Santa Rita de Cássia - São Paulo – SP. 1. Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁS-
SIA, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as 
respectivas demonstrações do Superávit ou Défi cit, das Mutações do Patrimônio 
Social e dos Fluxos de Caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o re-
sumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 
OBRA SOCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA em 31 de dezembro de 2016, o desempe-
nho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para a 
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais 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 inde-
pendentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profi ssional e nas Normas Profi ssionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Outras 
Informações que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Re-
latório do Auditor: A administração da Entidade é responsável por outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma dis-
torção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 4. Responsabilidades da 
Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis: A 
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das 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 erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
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Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liqui-
dar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilidades do Auditor 
pela Auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos trabalhos visam ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssio-
nal, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Alem disso: a) Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos. c) Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidencia de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. d) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos 
controles internos da Entidade. e) Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. f) Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-

tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possa causar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza 
signifi cativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas inevidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. g) Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunica-
mo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de 
auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos 
que identifi camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsá-
veis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas rele-
vantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmen-
te nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
6. Outros Assuntos: Demonstração das Origens e Aplicações de Recur-
sos – A DOAR referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 foi elabo-
rada pela entidade sob a responsabilidade de sua administração, e submetida aos 
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente. Em nossa opinião a 
referida demonstração está adequadamente apresentada, em todos os seus as-
pectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
A DOAR foi elaborada por exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome através da Portaria MDS 353 de 23 de Dezembro de 2011. Au-
ditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores 
correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015, apresentados 
para fi ns de comparação, foram auditados por nós, conforme relatório datado de 
1º de abril de 2016, o qual não conteve qualquer modifi cação.

Porto Alegre, 30 de março de 2017
Liana Luvizon
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Objetivos Sociais: Constituída em 23 de abril de 1975, a Obra Social San-
ta Rita de Cássia é uma entidade civil, sem fi ns lucrativos de natureza fi lantró-
pica e duração por tempo indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 
12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014 a Enti-
dade obedece ao Princípio da Universalidade do Atendimento, e tem por objeti-
vo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, promovendo em fun-
ção delas, também suas famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, pro-
fi ssão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, e se rege pelo Estatuto 
Social e pela legislação aplicável. 1.2. De acordo com o Art. 14 do Código Tribu-
tário Nacional a entidade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer 
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - Aplica inte-
gralmente, no País, os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucio-
nais; III - Mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revesti-
dos das formalidade exigidas pela lei, capazes de assegurar sua exatidão.
2. Assistência Social: A Instituição no atendimento aos seus objetivos esta-
tutários tem como atividade preponderante a Assistência Social e presta estes 
serviços de forma gratuita, continuada e planejada para os usuários que dela 
necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 12.101 de 27 
de novembro de 2009. Os valores e as aplicações em assistência social estão 
registrados por seu valor original e de acordo com a sua competência confor-
me demonstrado na Nota 9.
3. Apresentação das demonstrações contábeis: (a) Declaração de 
Conformidade: As demonstrações fi nanceiras da organização para os exercí-
cios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis apli-
cáveis às entidades sem fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira 
de Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, 
suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, em especial à ITG-2002 
(R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimentos 
específi cos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de 
estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem 
divulgadas em notas explicativas das entidades sem fi nalidade de lucros se-
guindo as práticas contábeis descritas na Nota 4. (b) Autorização das de-
monstrações Contábeis: As demonstrações fi nanceiras inerentes aos exer-
cícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão sendo apresentadas em 
Reais (R$) e foram autorizadas pela administração no dia 15 de março de 2017. 
(c) Formalidade da Escrituração Contábil – Resolução CFC nº 1.330/11 
(NBC ITG 2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos 
seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros 
contábeis contem o número de identifi cação dos lançamentos relacionados ao 
respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em ele-
mentos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrati-
vos. (d) As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elabora-
das por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário” da 
Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurí-
dicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os docu-
mentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a es-
crituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das caracterís-
ticas intrínsecas ou extrínsecas essenciais, defi nidas na legislação, na técnica-
-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade manter em boa ordem 
a documentação contábil. (e) Estimativas Contábeis: Na elaboração das 
demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da en-
tidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do 
ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais podem apresentar va-
riações em relação às estimativas. (f) Em dezembro de 2011 foi publicada a 
Portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que 
estabelece em seu Artigo 12 que as entidades com atuação preponderante em 
Assistência Social devem incluir em suas demonstrações a Demonstração das 
Origens e Aplicações dos Recursos – DOAR.
4. Sumário das principais práticas: Em consonância com a NBC ITG 2002 
(R1), os registros contábeis das receitas e despesas são reconhecidas mensal-
mente respeitando o regime de competência, ou seja, as receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultanea-
mente quando se relacionarem, independente do efetivo recebimento ou paga-
mento. (a) Caixa e equivalentes de caixa: As aplicações a curto prazo que 
possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são considera-
das como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimento su-
periores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimen-
tos a curto prazo. (b) Aplicações de Longo prazo: As aplicações em fundos 
de investimento foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com 
remuneração baseada nas taxas do Certifi cado de Depósito Bancário-CDB, os 
rendimentos estão atualizados pelo valor das cotas na data do balanço. (c) 
Subvenções Governamentais: São provenientes de convênios fi rmados 
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SMADS 
e Secretaria Municipal da Educação - SME, e tem como objetivo principal ope-
racionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entida-
de presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competen-
tes, fi cando também toda documentação a disposição para qualquer fi scaliza-
ção. (d) A Entidade para a contabilização de suas subvenções governamentais, 
atendeu a NBCT TG 07 (R1) que em seu texto item 12 relata que uma subven-
ção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e 
confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática. 
(e) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do 
exercício seguinte são classifi cados como circulante.
5. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) O imobilizado está registrado 
pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação e 
perda por redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. (b) A de-
preciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo mé-

 Notas 2016 2015
Receitas Operacionais Explicativas
Assistência Social
Recursos com Restrições
Secretaria Municipal 
 Assis. e Desenv. Social - SMADS 9. 1.285.092,98 1.189.304,25
(-) Recursos Aplicados - Assist. Social 9.1 (1.285.092,98) (1.189.304,25)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  - -

Educação
 Recursos com Restrições
Secretaria Municipal da Educação - SME 9. 1.114.611,81 1.077.597,00
(-) Recursos Aplicados - Educação 9.1 (1.114.611,81) (1.053.177,04)

Superávit/Défi cit 
 da Atividade Educacional  - 24.419,96
Voluntários
Serviços Prestados 11. 70.200,00 59.900,00
Serviços Prestados  (70.200,00) (59.900,00)
Superávit/Défi cit das Atividades 
 Ordinárias Vinculadas  - 24.419,96
Recursos sem Restrições
Doações Pessoas Jurídicas  75.000,00 1.000,00
Doações Pessoas Físicas  5.530,74 2.090,00
Eventos Sociais  72.657,77 67.869,96
Outras Receitas Assist./Educ.
 Ordinárias Vinculadas  153.188,51 70.959,96

Outras Despesas Operacionais
Assistência Social  (29.676,01) (36.012,37)
Assistência Educacional  (2.097,49) (37,90)
Despesas Administrativas  (82.802,90) (96.996,13)
Outras Despesas Assitenciais 
 Educacionais Vinculadas  (114.576,40) (133.046,40)

Superávit/Défi cit Outras Rec. 
 e Desp. Operacionais  38.612,11 (62.086,44)
Depreciações e Amortizações  (17.785,73) (24.691,57)
Impostos taxas e Contribuições  (2.664,64) (1.204,96)
Nota Fiscal Paulista  8.786,81 15.462,25
Recuperação de Despesas  - 1.352,13
Doações Vinculadas a Doações Patrimoniais  245,64 283,34

Outras Receitas/Despesas Operacionais  (11.417,92) (8.798,81)
Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras  93.267,38 79.538,26
Descontos Obtidos  2.825,38 1.948,77
Despesas Financeiras  (8.964,85) (8.211,65)

Resultado Financeiro Líquido  87.127,91 73.275,38
Resultdo do Período 8. 114.322,10 26.810,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ATIVO Notas Explicativas 2016 2015
Circulante
Disponível
Caixa  421,16 94,98
Bancos - Recursos. c/ Restrições  234.372,43 289.032,50
Bancos - Recursos sem Restrições  213.258,54 80.320,71
Caixa e Equivaletes de Caixa 4.a 448.052,13 369.448,19
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Aplicação Financeira  - 592.645,34
Adto. Funcionários  99.315,14 85.040,17
Outros Créditos  3.372,36 1.894,08
Subvenções a Receber  591.522,30 -
Total do Realizável  694.209,80 679.579,59
Total do Ativo Circulante 4.e 1.142.261,93 1.049.027,78
Ativo não Circulante
Aplicações Financeiras 4.b 675.622,35 -
Imobilizado 5.
Bens de Uso Próprio  319.048,87 309.669,08
(-) Depreciações e Amortizações 5.b (227.486,76) (209.701,03)
Total do Imobilizado  91.562,11 99.968,05
Total Ativo não Circulante  767.184,46 99.968,05
Total do Ativo  1.909.446,39 1.148.995,83

PASSIVO + PL Notas Explicativas 2016 2015
Circulante 6.
Obrigações Fiscais  2.266,84 2.951,74
Obrigações Sociais  22.299,19 21.346,59
Obrigações Trabalhistas  205.157,37 182.303,23
Outras Obrigações  27.531,51 12.727,55
Total  257.254,91 219.329,11
Subvenções a Realizar  658.886,65 50.438,35
Receitas Diferidas 4.d
Doações Equipamentos  2.456,80 2.456,80
(-) Realização  (962,74) (717,10)
Total  1.494,06 1.739,70
Total do Passivo Circulante  917.635,62 271.507,16
Patrimônio Social 7. 877.488,67 850.678,58
Superávit do Período 8. 114.322,10 26.810,09
Total do Patrimônio Líquido  991.810,77 877.488,67

Total do Passivo  1.909.446,39 1.148.995,83

 2016 2015
Superávit do Período 114.322,10 26.810,09
Ajustes do resultado 
 às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações 17.785,73 24.691,57
Superávit Líquido Ajustado 132.107,83 51.501,66
Variações nos ativos circulantes
Aplicação Financeira 592.645,34 (71.149,56)
Adto. a funcionários (14.274,97) (24.676,94)
Parcerias com entidades governamentais (591.522,30) 34.569,69
Adto a Fornecedores (1.478,28) 1.758,47
Aplicação Financeira (L.P.) (675.622,35) -
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais (684,90) 541,61
Obrigações sociais 952,60 1.704,99
Obrigações trabalhistas 22.854,14 40.278,01
Contas a pagar 14.803,96 2.292,31
Receitas diferidas (245,64) (283,34)

   Nota
   Explicativa
ORIGENS 2016 2015   -3.f
Das Operações
• Superávit do Período 114.322,10 26.810,09
• (+) Ajuste de Depreciações 17.785,73 24.691,57
 132.107,83 51.501,66
Outras
Total das Origens 132.107,83 51.501,66
Aplicação dos Recursos
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 9.379,79 13.632,00
• Realizável a Longo Prazo 675.622,35 -

 2016 2015
Subvenções a realizar 608.448,30 26.018,39
(1) Caixa líquido das
 atividades operacionais 87.983,73 62.555,29
Fluxo de caixa das 
 atividades de investimentos
No ativo imobilizado (9.379,79) (13.632,00)
(2) Caixa líquido aplicado das 
 atividades de investimentos (9.379,79) (13.632,00)
(3) Fluxo de caixa das 
 atividades de fi nanciamentos - -
(1+2+3) Aumento (Redução) de 
 caixa e equivalentes de caixa 78.603,94 48.923,29
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 369.448,19 320.524,90
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 448.052,13 369.448,19
Aumento(Redução) do Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 78.603,94 48.923,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/ Total
 Patrimônio  Défi cit do Patrimônio
 Social Período Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 731.519,83 119.158,75 850.678,58
Superávit do período anterior
 incorporado ao patrimônio social 119.158,75 (119.158,75) -
Superávit do Período - 26.810,09 26.810,09
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 850.678,58 26.810,09 877.488,67
Superávit do período anterior 
 incorporado ao patrimônio social 26.810,09 (26.810,09) -
Superávit do Período - 114.322,10 114.322,10
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 877.488,67 114.322,10 991.810,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

   Nota
   Explicativa
 2016 2015   -3.f
• Aumento do Capital Circulante (552.894,31) 37.869,66
Total das Aplicações 132.107,83 51.501,66
Demonstração do CCL 
 (Capital Circ. Líquido)
  BALANÇO  VARIAÇÃO
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante 1.049.027,78 1.142.261,93 93.234,15 8,89
Passivo Circulante 271.507,16 917.635,62 646.128,46 237,98
Capital Circu-
 lante Líquido 777.520,62 224.626,31 (552.894,31) (71,11)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

todo linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de deprecia-
ção são revisados anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estima-
tivas são contabilizados prospectivamente.
    2016 2015
   Depreciação Imobilizado  Imobilizado 
 Taxa % Custo Acumulada Líquido Líquido
Prédio 4% 31.450,00 11.320,80 20.129,20 21.387,04
Instalações 10% 24.332,90 15.384,46 8.948,44 11.082,64
Equipamentos 10% 7.018,00 3.341,83 3.676,17 4.262,01
Móveis 10% 157.536,57 105.903,08 51.633,49 53.053,58
Veículos 20% 43.500,00 43.499,84 0,16 0,16
Computadores 20% 46.095,61 41.844,55 4.251,11 6.583,43
*Imobilizado
 -Doações 20% 9.115,79 6.192,20 2.923,59 3.599,19
Total  319.048,87 227.486,76 91.562,11 99.968,05
6. Passivo Circulante: As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem 
uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos 
passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação e uma estimativa confi ável do valor possa ser feita.
7. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atuali-
zados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício 
(superávit ou défi cit).
8. Do Resultado do Período – Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do supe-
rávit ou défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou par-
te de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta espe-
cífi ca do Patrimônio Líquido. Os recursos da associação são obtidos mediante 

convênios públicos contribuições de associados e doações espontâneas de 
pessoas físicas e jurídicas que são registradas por ocasião do efetivo recebi-
mento, através de comprovantes, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. 
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos 
e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão re-
conhecidas no resultado. As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e 
Recibos em conformidade com as exigências legais e fi scais.
9. Assistência Social - Aplicação dos Recursos: 9.1 Demonstração 
do cumprimento da aplicação e atendimentos sociais: As aplica-
ções dos recursos em Gratuidades atenderam o que preceitua a Constitui-
ção Federal no Art. 195, I e §7º, que concede a isenção da Contribuição So-
cial (INSS) às entidades beneficentes de assistência social que atendem as 
exigências estabelecidas no Art. 29 da Lei 12.101/2009 e posteriores altera-
ções. Os custos da entidade em aplicações na Assistência Social e Educacio-
nal no ano de 2016 e 2015 foram:
 Ano de 2016 Ano de 2015:
Assistência Social R$ 1.285.092,98 R$ 1.189.304,25
Assistência Educacional R$ 1.114.611,81 R$ 1.053.177,04
Recursos Recebidos:
 2016 2015
Assistência Social 1.285.092,98 1.189.304,25
Assistência Educacional 1.114.611,81 1.077.597,00

Srs. Associados e Colaboradores: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

 Aplicação e Atendimentos Sociais                                     2016                2015
   Valores  Valores
Programa Projeto Atendimento Aplicados Atendimentos Aplicados
Serviços contínuos a criança e ao adolescente, de modo Centro para Crianças 120 crianças  120 crianças
 a assegurar seus direitos de atenção com qualidade; e Adolescentes e Adolescentes R$ 434.909,73 e Adolescentes R$ 406.802,65
 programas: atividades estratégicas produtoras de mudanças “Vida e Convivência”.
 em determinadas situações sociais; os benefícios
 socioassistenciais são estabelecidos de acordo a Centro para Crianças  120 crianças  120 crianças
 Tipifi cação da Rede Socioassistencial e Regulamentação e Adolescentes e Adolescentes R$ 424.423,71 e Adolescentes R$ 409.691,83
 de Parceria da Política de Assistência Social “São Francisco de Assis”.
 de Fevereiro de 2011, baseados nas Portarias nº 46 e 47 /
 SMADS / 2010 de forma gratuita, continuada e planejada; Centro para
 (benefi ciários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Crianças 
 Social- LOAS) e normatizado Conselho e Adolescentes 120 crianças  120 crianças
 Municipal de Assistência Social - COMAS. “São Carlos”. e Adolescentes R$ 425.759,54 e Adolescentes R$ 372.809,73
Total  360 R$ 1.285.092,98 360 R$ 1.189.304,25
Manter espaços coletivos privilegiados de vivência da infância, Centro de Educação 
 que visam contribuir na construção da identidade social e cultural Infantil “Esperança”. 94 Crianças R$ 657.161,31 94 Crianças R$ 621.220,64
  das crianças, fortalecendo o trabalho integrado do cuidar e do Centro de
  educar, numa ação complementar à da família e comunidade, Educação Infantil
  objetivando proporcionar condições adequadas para promover “Cantinho da Criança” 60 Crianças R$ 457.450,50 60 Crianças R$ 431.956,40
  educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e
  lazer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à
  infância. Serviço nos termos da Portaria nº 4483/2012, segundo
 as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.
Total  154 R$ 1.114.611,81 154 R$ 1.053.177,04
Total Geral  514  R$ 2.399.704,79 514 R$ 2.242.481,29

Serviços: Centro para Crianças e Adolescentes: é um espaço de referên-
cia para o desenvolvimento de ações socioeducativas com crianças e adolescen-
tes, buscando assegurar o fortalecimento de vínculos familiares e o convívio 
grupal, comunitário e social, através de atividades com crianças e adolescentes 
de 06 a 14 anos e onze meses, focando a constituição de espaço de convivência 
a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As inter-
venções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como for-
mas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 
Atendendo crianças diversas como: portadores de defi ciência, que sofreram vio-
lação de seus direitos, ou retiradas do trabalho infantil, com atividades que con-
tribuam para resignifi car vivência do isolamento, bem como propiciar experiên-
cias favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de situa-
ções de risco social. Centro de Educação Infantil: Objetiva manter espaços 
coletivos privilegiados de vivência da infância, de modo a contribuir na constru-
ção da identidade social e cultural da criança, objetivando proporcionar condi-
ções adequadas para promover educação, proteção, segurança, alimentação, 
cultura, saúde e lazer, com vistas à inserção, prevenção, promoção e proteção à 
infância. Programa: O objetivo do programa é oferecer um espaço de convi-
vência à criança e ao adolescente, em situação de vulnerabilidade e risco, tor-
nando-os sujeitos de direitos, reconhecendo a condição peculiar de desenvolvi-
mento dos ciclos da vida, garantindo cuidados, processos educativos de sociali-
zação e experimentação. As vivências e atividades oferecidas visam o alcance 
da autonomia e ao protagonismo social, possibilitando a constituição de um es-
paço de convívio a partir dos interesses de cada faixa etária, através de expe-
riências lúdicas, culturais e esportivas, como forma de expressão, que favorecem 
o desenvolvimento de sociabilidades e a prevenção da situação de risco social. 
Projeto: Projetos e benefícios socioassistenciais, de forma gratuita, continuada 
e planejada, sem qualquer discriminação, devendo ser isolada ou cumulativa-
mente de atendimento e de assessoramento aos benefi ciários, no período de Fe-
vereiro a Dezembro, as atividades têm periodicidade defi nidas de acordo com o 
planejamento prévio de suas ações, de modo a responder as necessidades das 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.

10. Renúncia Fiscal: Os efeitos das isenções tributárias usufruídas pela Enti-
dade no exercício de 2016 e 2015 podem assim ser demonstrados:
Contribuições Sociais - Isenção 2016 2015
Cota Patronal R$ 250.075,05 R$ 229.453,66
RAT R$ 25.007,51 R$ 22.945,37
Terceiros R$ 56.266,89 R$ 51.627,07
COFINS R$ 79.736,19 R$ 72.580,42
Total das Contribuições Sociais R$ 411.085,64 R$ 376.606,52
11. Voluntários: Para execução dos projetos a entidade contou com diversos 
colaboradores que voluntariamente nos ajudaram a atingir os objetivos traça-
dos, conforme estabelecido no item 19 ITG-2002 (R1), os custos da prestação 
de serviços foram reconhecidos pelo valor justo no valor de R$ 70.200,00 como 
se tivesse ocorrido o desembolso fi nanceiro.
12. Instrumentos fi nanceiros: Identifi cação e valorização dos ins-
trumentos fi nanceiros: A Entidade avaliou seus ativos e passivos em rela-
ção aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodo-
logias de avaliação estabelecidas pela administração. Os principais instru-
mentos fi nanceiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2016 
e de 2015 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: 
(a) Caixa e equivalentes de caixa, outros ativos circulantes e con-
tas à pagar: Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização, as 
aplicações fi nanceiras que apresentam liquidez imediata e que possuem res-
gates rotineiros em conformidade com as necessidades de caixa são classifi -
cadas como caixa e equivalentes de caixa.
 2016 2015
Caixa 521,16 94,98
Bancos - Com Restrições 234.372,43 289.032,50
Bancos Sem Restrições 213.258,54 80.320,71
Total do Caixa e equivalentes 448.152,13 369.448,19
(b) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Entidade não pos-
suía operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos.
13. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data quaisquer 
outros eventos que pudessem alterar de forma signifi cativa as demonstrações 
contábeis, bem como as operações da Entidade. Todos os recursos obtidos pela 
Associação foram aplicados em suas fi nalidades institucionais de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos 
Patrimoniais. São Paulo, 31.12.2016.


