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HSBX Bauru Empreendimentos S/A
CNPJ/MF: 67.760.702/0001-44 - NIRE: 35.300.133.692

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos Srs. acionistas, em sua sede, na Rua Araújo Leite s/nº, quadra 18, lado par, Bauru, os seguintes
documentos: A) Cópia das demonstrações financeiras. B) Parecer dos auditores independentes. C) Relatório da
administração referente ao exercício social findo em 31/12/18. D) O presente aviso aos acionistas é publicado nos
termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Bauru, 08/04/19. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 01.924.030/0001-57

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia
23 de abril de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: a) - leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018;
b) - homologação da distribuição dos dividendos aos senhores acionistas e delibera-
ção sobre o saldo do resultado do exercício de 2018. São Paulo, 09 de abril de 2019.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                (10, 11 e 12)

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 1º/10/2018
1. Data, Hora e Local: no dia 1º/10/2018, às 9h30, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., em Indaiatuba/SP, na 
Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação: dispensada a convoca-
ção em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma do § único 
do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Mario Spinola e Castro; e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 
5. Ordem do Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberação: Os membros do Conselho de 
Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1. Registrar a renúncia, conforme carta 
recebida em 10/09/2018, do Sr. Lacordaire Ferreira Sant’Ana de Souza, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, RG 
26.530.331-X SSP/SP, CPF 031.741.716-95, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi reeleito em 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/04/2017. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho de 
Administração pelos serviços prestados pelo Sr. Lacordaire à Companhia até a presente data. 6.2. Registrar a renúncia, 
conforme carta recebida em 10/09/2018, do Sr. Sergio de Vasconcelos, brasileiro, casado, propagandista, RG 7.156.341-
6 SSP/SP, CPF 674.065.808-00, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi reeleito em Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 18/04/2017. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho de Administração 
pelos serviços prestados pelo Sr. Sergio à Companhia até a presente data. 6.3. Nomear, nos termos do Artigo 22 do Estatuto 
Social, na qualidade de Diretor sem designação específica, com mandato até 18/04/2019, o Sr. Fernando Marinheiro de 
Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG 19.663.050-2 SSP/SP, CPF 811.995.206-59, residente e domiciliado em 
Santana do Parnaíba/SP, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Cidade 
Monções, CEP 04571-000, São Paulo/SP. 6.4. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo 
termo de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6.5. O termo de posse do Diretores eleito 
(nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) está arquivado na sede da Companhia. 6.6. Tendo em 
vista o acima exposto, e o aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/04/2018, a Diretoria da 
Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato até 18/04/2019: (i) como Diretor Presidente - Omilton 
Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, RG 6.817.258-8 SSP/SP e CPF 
052.283.968-10, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º 
andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Alexandre Eduardo Sousa da Cruz, 
português, divorciado, administrador, RNE V560602N CGPI/DIREX/DPF, CPF 011.503.219-38, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Cidade Monções; 
(iii) como Diretora sem designação específica - Camila Tereza Ifanger Maffessoni, brasileira, casada, economista, RG 
29.010.469-5 SSP/SP; CPF 282.597.818-32, residente e domiciliada em Indaiatuba/SP, com endereço comercial na Alameda 
Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos 
Faria, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, RG 11.992.593 SSP/MG, CPF 052.163.436-95, residente e domiciliado 
em Campinas/SP, com endereço comercial em Indaiatuba/SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (v) como 
Diretora sem designação específica - Simoni Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, 
RG 16674061 SSP/SP, CPF 067.418.208-17, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial na Ave-
nida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (vi) como Diretor sem designação 
específica - Rodolpho Galdino Brugugnolle, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 6.033.701-1 SSP/
SP, CPF 815.273.578-72, residente e domiciliado em Indaiatuba/SP, com endereço comercial na Alameda Capovilla 129, 
Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310; e (vii) como Diretor sem designação específica - Fernando Marinheiro 
de Oliveira Junior, acima qualificado. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata 
que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Mario Spinola e Castro (Presidente), Renata de Carvalho 
Fidale (Secretária). Conselheiros: Mario Spinola e Castro, Omilton Visconde Júnior, Rafael Gonçalves Mendes, Ivan Bose do 
Amaral, Marcel Visconde e Bruno Kirsten Pastore. Indaiatuba, 1º/10/2018. Mesa: Mario Spinola e Castro, Renata de 
Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 491.290/18-4 em 17/10/2018

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 1º/10/2018
1. Local, data e hora: no dia 1º/10/2018, às 10h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e 
Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) aumento do capital social da Companhia, com 
a consequente alteração do Artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (ii) consolidação do estatuto social da Companhia. 
5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar a emissão 
de 9.919.595 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com direito a voto, pelo preço unitário de emissão 
de R$0,51, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A. As ações ora emitidas foram to-
talmente subscritas e parcialmente integralizadas pelos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, nos termos 
dos boletins de subscrição que, autenticados pela mesa, passam a integrar a presente ata na forma do Anexo I. A totalidade 
dos R$5.058.993,45 ora subscritos será destinada à conta de capital social da Companhia, ressalvado que os valores que 
vierem a ser integralizados a prazo a título de juros e atualização monetária do preço de subscrição serão destinados à conta 
de reserva de capital, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. As novas ações emitidas farão jus em 
igualdade de condições com as ações já existentes a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio 
e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. 5.2. Registrar que, 
em virtude do acima disposto, o capital social da Companhia é aumentado de R$324.638.614,56 para R$329.697.608,01. 
5.3. Em razão da deliberação supra, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma 
a refletir o aumento de capital social acima deliberado, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O 
capital social é de R$329.697.608,01, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 442.467.257 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.7. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas 
deliberam consolidar o estatuto social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo II 
à presente ata. 5.8. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da 
Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi 
assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: 
VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital 
Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e 
Marcel Visconde. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente, Renata 
de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 491.294/18-9 em 17/10/2018.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 23/11/2018
1. Local, data e hora: no dia 23/11/2018, às 10h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas cons-
tantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e 
Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) consignação das integralizações do aumento 
de capital pelo acionista Omilton Visconde Junior; (ii) aumento do capital social da Companhia, com a consequente altera-
ção do Artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (iii) consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: 
Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Nos termos do Boletim de Subscrição 
III, anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/12/2017, devidamente aditado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 22/03/2018, consignar que, em 1º/10/2018 e 12/11/2018, portanto em observância ao prazo 
ali acordado, o acionista Omilton Visconde Junior integralizou o montante total de R$5.000.000,00, em moeda corrente 
nacional, sendo R$2.500.000,00 em cada uma das respectivas datas, mediante depósito em conta corrente de titularidade 
da Companhia, equivalente às duas primeiras parcelas devidas. O saldo remanescente e a Sobretaxa deverão ser integra-
lizados até 30/06/2019, conforme anteriormente acordado. 5.2. Nos termos do Boletim de Subscrição III, anexo à Ata de 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º/10/2018, consignar que, em 22/10/2018, portanto em observância ao 
prazo ali acordado, o acionista Omilton Visconde Junior integralizou o montante de R$355.941,48, em moeda corrente 
nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade da Companhia, equivalente à parcela de R$352.941,17 
acrescida dos juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada do IPCA, acrescida de sobretaxa de 6,5% ao 
ano (“Sobretaxa” e em conjunto com a variação acumulada do IPCA, “Correção”), desde a data da subscrição até a data 
da efetiva integralização. Os valores integralizados em razão da Correção serão destinados à conta de reserva de capital da 
Companhia, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. 5.3. Aprovar a emissão de 117.307.693 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com direito a voto, pelo preço unitário de emissão de R$0,52, fixado de 
acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei das S.A. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e 
parcialmente integralizadas pela parcialidade dos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, nos termos dos 
boletins de subscrição que, autenticados pela mesa, passam a integrar a presente ata na forma do Anexo I. A totalidade 
dos R$61.000.000,36 ora subscritos será destinada à conta de capital social da Companhia, ressalvado que os valores que 
vierem a ser integralizados a prazo a título de juros e atualização monetária do preço de subscrição serão destinados à conta 
de reserva de capital, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. As novas ações emitidas farão jus em 
igualdade de condições com as ações já existentes a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio 
e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. 5.4. Registrar que, 
em virtude do acima disposto, o capital social da Companhia é aumentado de R$329.697.608,01 para R$390.697.608,37. 
5.5. Em razão da deliberação supra, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma 
a refletir o aumento de capital social acima deliberado, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O 
capital social é de R$390.697.608,37, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 559.774.950 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 5.6. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas 
deliberam consolidar o estatuto social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo II 
à presente ata. 5.7. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da 
Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi 
assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: 
VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital 
Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e 
Marcel Visconde. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente, Renata de 
Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 572.745/18-7 em 05/12/2018.

À Diretoria e Associados do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmo-
logia – IPEPO. São Paulo – SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia – IPEPO, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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 correspondentes 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 Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia –
IPEPO em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à entidade, 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 acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme informado na nota
explicativa nº 13 (a), a Administração do IPEPO tem verbas de convênio a devolver no
montante de R$ 1.385.131, referente ao Convênio nº 01/2011 celebrado em 19 de janeiro
de 2011 com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo visando à execução de
atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP para despesas com cus-
teio de atendimento em oftalmologia no ambulatório da Várzea do Carmo. O tratamento
contábil foi feito com base na remuneração do valor contratado e não convênio,
embasada em Parecer Legal. Em razão desse entendimento, desde 2011 até novembro
de 2013 deixou de apropriar diversas despesas indiretas nesse centro de custos e na

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
sua prestação de contas. Em 2013, a Administração passou a definir um critério para
rateio das suas despesas gerais com base na participação sobre as receitas totais. A
análise e aprovação dessas despesas estão sujeitas ao exame dos órgãos competen-
tes. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A admi-
nistração da Entidade 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 elabora-
ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operaci-
onal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade
dos auditores independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-

vante 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 prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados nas 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 divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da en-
tidade. 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 con-
clusões 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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de março de 2019.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S.
CRC-2SP 15.753/O-0

Dr. Rubens Belfort Mattos Junior - Diretor Presidente                                  Denis Cristiano Kim - Contador - CRC n.º 1SP 226.726/O-9

DEMÉTRIO COKINOS
Contador

CRC-1SP120410/O-9
CNAI 385Registro CVM - 7.739

         2018          2017
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29639 78 44
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 8.552 8.552
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 3.629 -
Estudo Bausch Lomb - Glaucoma 88.592 -
Protocolo Zeiss - Pesquisa Clinica 283.952 -
Protocolo AACD - IM101603 1.340 -
Congresso Simasp 2019 1.708.969 -
Total Verbas de Projetos e Convênios
  a realizar - com restrição 3.192.226 2.814.695
(a) Convênio n. 01/2011 celebrado em 19 de janeiro de 2011 com a Secretaria Estadual da
Saúde de São Paulo visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de
Saúde SUS/SP para despesas com custeio de atendimento em oftalmologia no Ambulatório
da Várzea do Carmo. De 2011 até novembro de 2013, embasada em Parecer Legal, O
IPEPO passou a definir como critério contábil com base na remuneração do valor contra-
tado e não como Convênio. Em razão deste entendimento, a entidade aguarda a aprovação
de suas prestações de contas perante os órgãos competentes. Vide nota explicativa nº 25.
(b) Verbas recebidas da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo que serão empenha-
das em Ações de Oftalmologia, conforme Termos de Convênios firmados com o Estado. (c)
Captação de recurso junto à Sociedade Civil para tratamento de Oncologia Ocular, através
do Ministério da Saúde. (d) Vide nota explicativa 17, item (a).
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...continuação

13. Verbas de Projetos e Convênios a Realizar          2018          2017
Projeto Paof M. Higashi 6.744 6.744
Projeto Paof Muccioli 2.501 7.216
Total Verbas de projetos a realizar - sem restrição 9.245 13.960
Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 2012 (a) 1.277.864 872.303
Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo
  - Várzea do Carmo 2013 (a) 107.267 68.556
Total Verbas sob análise - com restrição 1.385.131 940.859
Teleoftalmologia SES (b) 161.454 451.218
Pronon (c) 85.883 445.129
Congresso Simasp 337.522 832.749
Projeto Amazônia 200.196 228.737
Retina - Verba Panamericano 7.300 -
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (Turing) (d) 159.972 516.233
Congresso Panamericano Retina 6.030 188.090
Projeto Global Award 114.027 117.651
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo - Várzea do Carmo 16 3.822
Projeto Leber 16.091 16.091
Projeto Posurdex DME 4.519 6.379
Pesquisa Clínica - Açai 4.104 -

A segregação patrimonial dos recursos com restrição é resumida como segue:
Projetos Panamericano Projetos     Pronon Simasp Teleoftalmologia SES Várzea do Carmo  Total 2018  Total 2017
Ativo 12.407 1.150.575 211.483 2.005.525 529.940 1.794.135 5.704.065 5.248.158
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.580 978.662 90.881 1.544.389 101.730 1.655.775 4.383.017 3.695.366
Realizáveis - 21.733 1.192 394.940 424.641 135.023 977.529 1.163.119
Não Circulante 827 150.180 119.410 66.196 3.569 3.337 343.519 389.673
Passivo 12.407 1.150.575 211.483 2.005.525 529.940 1.794.135 5.704.065 5.248.158
Projetos e Convênios a Realizar 11.580 1.000.395 92.073 1.939.329 526.371 405.667 3.975.415 3.917.626
Verbas de Convênio em análise - - - - - 1.385.131 1.385.131 940.859
Total Circulante 11.580 1.000.395 92.073 1.939.329 526.371 1.790.798 5.360.546 4.858.485
Não Circulante 827 150.180 119.410 66.196 3.569 3.337 343.519 389.673

Despesas - SUS          2018          2017
Salários e Encargos Sociais 824.155 516.761
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 555.915 393.864
Honorários de serviços médicos 1.704.285 1.601.878
Despesas Administrativas 25.233 18.244
Serviços prestados por terceiros 47.620 18.242
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 3.157.208 2.548.989
Salários e Encargos Sociais 707.865 416.637
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 155.657 164.709
Honorários de serviços médicos 718.772 873.627
Despesas Administrativas 124.141 143.761
Serviços prestados por terceiros 72.536 66.403
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.778.971 1.665.137
Total Despesas - SUS sem Restrição 4.936.179 4.214.126
Salários e Encargos Sociais 1.162.527 1.075.638
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 724.470 1.086.164
Honorários de serviços médicos 779.417 839.610
Despesas Administrativas 117.715 113.533
Serviços prestados por terceiros 253.870 257.219
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.037.999 3.372.164
Salários e Encargos Sociais 689.385 658.140
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 365.073 257.645
Honorários de serviços médicos 675.073 717.331
Despesas Administrativas 297.945 1.031.317
Serviços prestados por terceiros 100.318 89.614
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Teleoftalmologia 2.127.794 2.754.047
Total Despesas - SUS com Restrição 5.165.793 6.126.211
Total Despesas - SUS 10.101.972 10.340.337
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - SUS Itaquera V.Carmosina / Ambulatório
Hora Certa São Miguel - Contribuindo para a descentralização do atendimento no SUS,
firmou parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, organização não
governamental e empresas privadas para a implantação de Centros Oftalmológicos na
periferia de São Paulo, com sua primeira Unidade própria no extremo leste da Cidade, bairro
Itaquera e Hospital/Dia Hora Certa São Miguel. Além do atendimento ambulatorial, o projeto
trouxe investimentos externos para a região, materializados no estudo epidemiológico das
causas da cegueira pela Organização Mundial da Saúde. Secretaria Estadual da Saúde de
São Paulo - Ambulatório Várzea do Carmo - Sucesso de atendimento e tratamento dos
casos mais complexos de retina oriundos da rede SUS, com realização de cirurgias de
retina como a Vitrectomia e também Injeções Intra-vitreas de Anti - VEGF, inclusão do
tratamento de Glaucoma doença grave, crônica e com necessidade de acompanhamento
regular. Mantem Centro de Diagnóstico de última geração, realização de terapêuticas
clínicas e cirúrgicas quando indicadas, em centro cirúrgico ambulatorial. Secretaria Esta-
dual da Saúde de São Paulo - Convênio Teleoftalmologia - Diagnósticos de doenças
oculares em pacientes diabéticos, hipertensos e usuários do medicamento cloroquina reali-
zados por profissionais de saúde das UBS, encaminhados a uma central de leitura, possibi-
litando aos médicos analisarem as imagens, emitirem laudos e o tratamento a distância.
17. Receitas com Projetos Privados          2018          2017
Pesquisa Clínica - Toxoplasmose (a) 206.633 483.593
Pronon (b) 390.847 443.393
Estudo Bausch Glaucoma 184.153 170.711
Fundação Lemann - 164.158
Pesquisa Clínica - Açaí 18.791 108.686
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 - 91.311
Projeto Oncologia Ocular - AM (c) 36.128 45.981
Projeto Leber - 15.403
Pesquisa Clínica Estudo Roche GX29633 3.698 14.357
Projeto Bares - Am 10.218 9.970
Projeto Jpl - Am - 8.801
Projeto Boris - Am 4.455 7.781
Projeto Global Award 11.985 6.809
Posurdex Dme 2.136 5.572
Projeto Catarata Champalimaud - Am (c) 60.915 287
Pesquisa Clinica 7.626 446
Protocolo Zeiss - Pesquisa Clinica 113.863 395
Total Projetos - Com restrição 1.051.448 1.577.654

         2018          2017
Pronon - 165.415
Latinofarma 121.797 60.899
Pesquisa Clínica - Alcon ILH297 - 53.686
Fundação Lemann 168.000 -
Projeto Paof M Higashi - 7.390
Projeto Paof Muccioli - 2.617
Teleoftalmologia 99.332 -
Total Projetos - Sem restrição 389.129 290.007
Total Geral 1.440.577 1.867.661
(a) Pesquisa Clínica Toxoplasmose - Projeto 1: estudo clinico, randomizado, duplo-con-
trolado, de grupos-paralelos, para avaliar o uso da pirimetamina com e sem sulfadianiza em
pacientes com corioretinite toxoplasmica ativa; Projeto 2: estudo clinico para avaliar a
eficácia do uso pirimetamina na prevenção de recidiva da toxoplasmose ocular; Projeto 3:
eficácia de pirimetamina (Daraprim) no tratamento da Toxoplasmose Ocular: Analise retros-
pectiva de prontuários. (b) Pronon – Projeto de Tratamento de Oncologia Ocular - Ministério
da Saúde. (c) Projeto Amazonas: Oncologia Ocular: atividades de assistência, ensino e
pesquisa em Manaus.
18. Receitas de Eventos e Pesquisas          2018          2017
Doações 77.355 15.000
Patrocínios - 10.000
Inscrições - Congressos - 1.940
Pesquisa Cientifica 2.499 -
Total receitas de eventos e pesquisas - Sem restrição 79.854 26.940
Congresso Panamericano 185.453 116.654
Inscrições - Congresso - Simasp 2.201.871 1.749.735
Total receitas de eventos e pesquisas - Com restrição 2.387.324 1.866.389
Total Geral 2.467.177 1.893.329
19. Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento
Receitas          2018          2017
Inscrições 1.528.909 612.301
Patrocínios - 125.800
Total de Receitas com Cursos de Aperfeiçoamento 1.528.909 738.101
Despesas          2018          2017
Materiais clínicos, laboratoriais e medicamentos 26.937 626
Honorários de serviços médicos 184.576 49.974
Despesas Administrativas 307.679 125.658
Rateio de despesas administrativas - 346.815
Serviços prestados por terceiros 158.365 73.878
Total de Despesas com Cursos de Aperfeiçoamento 677.558 596.951
20. Receitas e Despesas Financeiras          2018          2017
Variação monetária ativa 46.463 141.014
Rendimento de aplicações financeiras 401.776 523.254
Descontos obtidos 132.985 155.135
Juros ativos 1.922 3.904
Variação cambial ativa - 3.053
Total - Receita Financeiras 583.146 826.360
Variação monetária passiva 46.463 59.038
Taxas de cartões de crédito 60.242 35.295
Despesas bancárias 15.915 15.935
Processos judiciais - ação civil 5.339 87.967
Juros passivos e multas 5.349 403
Descontos concedidos 12.331 9.407
Total - Despesas Financeiras 145.639 208.045
21. Outras Receitas          2018          2017
Rateio de receitas administrativas 120.678 650.668
Outras receitas 102.506 41.499
Total - Outras receitas - Sem restrição 223.184 692.167
Total Geral - Outras Receitas 223.184 692.167
22. Imunidade Tributária: Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos resultados, aplica
integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e
mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro líquido - CSLL, ao
Programa de Integração Social - PIS ), à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e aos impostos municipais e estaduais de acordo com os dispositivos
da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN,
bem como impostos incidentes sobre a Folha de Pagamento (Em razão do disposto no
art.19 da Lei n. 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.1/2014 e na Nota PGFN/
CASTF/N. 637/2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao
referido entendimento solução de consulta vinculada a COSIT n.173, de 13/03/2017). Em
21/09/2017, foi deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ajuizada nº
1005879-92.2017.4.01.3400, distribuída para a 1ª vara Federal, referente ao
questionamento sobre recolhimento do PIS sobre a Folha de Pagamento, portanto por
decisão judicial a contribuição deixou de ser recolhida a partir da competência de
setembro/2017. 23. Renuncia Fiscal - Beneficios Usufruídos: A imunidade das contri-
buições sociais usufruídas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
de 2017 está apresentada como segue:

PIS Folha COFINS Cota Patronal Terceiros      Rat Total 2018 Total 2017
28.134 445.908 562.685 163.179 28.134 1.228.040 1.055.685

24. Trabalhos Voluntários
Atividades - Quantidade de Custo Custo Total Total Total
 Voluntárias 2018 Horas (HS) Mês  Hora (R$) Mês (R$) Ano 2018 Mês 2018 Ano 2017
Diretoria Estatutária 40:00 hs 293,33 8.800 105.600 8.800 73.946
Membros do Conselho
  de Administração 16:00 hs 117,33 3.520 42.240 3.520 46.429
Membros do
  Conselho Fiscal 9:00 hs 66,00 1.980 23.760 1.980 39.600
Fellows (Corpo
  Clinico Voluntário) - - - 457.150 38.096 -
Total - 628.750 52.396 159.975
25. Ajuste de Exercicios Anteriores: Foram escriturados no Patrimônio Líquido, na
conta de Ajustes de Exercícios Anteriores a correção monetária dos saldos apurados
para despesas com custeio de atendimento em oftalmologia no Ambulatório da Várzea
do Carmo. Vide nota explicativa n.13 - item (a). 26. Instrumentos Financeiros: A
Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados
a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, tendo em vista
não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instru-
mentos financeiros apresentados nos balanços patrimoniais não difere substancial-
mente dos valores de mercado. 27. Seguros: Os seguros são contratados por valores
considerados suficientes pela Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre
partes dos ativos.

14. Atendimento aos Pacientes do SUS e não SUS
Tabela Comparativa de Produção Geral (Por Quantidade)

2018 2017
Percent. Percent.

Qtdes (Qtdes) Qtdes (Qtdes)
Particulares, Operadoras de Saúde e Contratos
Atendimentos Particulares,
  Operadora de Saúde e Contratos 27.224 10,3% 25.494 9,5%
HSPM (Hospital do Servidor Público Municipal) 1.192 0,5% 1.072 0,4%
Subtotais 28.416 10,8% 26.566 9,9%
Prestação de Serviços SUS
Convênio SUS Unidade Itaquera - SMS 108.835 41,2% 105.840 39,3%
  - Direto Hospital/Dia

  Hora Certa - SMS 98.898 37,5% 103.618 38,5%
Subtotais 207.733 78,7% 209.458 77,8%
Convênio SUS Teleoftalmologia – SES 14.947 5,7% 21.714 8,1%
  - Indiretos Amb. Várzea do Carmo

  - SES 12.772 4,8% 11.469 4,3%
Subtotais 27.719 10,5% 33.183 12,3%
Totais 263.868 100,0% 269.207 100,0%
O IPEPO em cumprimento a determinação da Lei 12.101/09, artigo 4º, Inciso II e art. 17 e
seguintes da Portaria nº 834 de 26 de abril de 2016, prestou Serviços ao SUS em
percentual superior ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme Tabela de
Produtividade acima, descrita nas operações do exercício de 2018 e 2017. Desta forma, com
esse resultado, atende-se a legislação vigente (Lei nº 12.101, de novembro de 2009) para
manutenção da Certificação como Entidade Filantrópica para o exercício de 2018 e 2017.
15. Receitas de Prestação de Serviços: Refere-se a Atendimento de Particulares e
Convênios de Operadoras de Saúde.          2018          2017
Empresas jurídicas \ Operadoras de Saúde 1.540 624.637
Centro Cirúrgico IPEPO - 832.155
Médico Externo 303.437 571.018
Consultas Particulares 54.664 175.593
Consultas Parceiros - Contratos 20.136 43.690
Consultas - Operadora de Convenio 754.418 416.334
Exames Particulares 169.223 74.811
Consultas - Medico Externo 23.307 1.596
Exames - Medico Externo 80.057 52.103
Exames Laboratoriais - Particular 28.683 8.749
Adaptação de Lentes de Contato 55.270 39.054
Exames -Parceiros - Contratos 112.855 39.544
Exames - Operadora de Convenio 786.680 374.765
Cirurgias Particulares 215.309 99.132
Cirurgias - Parceiros - Contratos 1.451.237 473.274
Cirurgias Operadora de Convenio 1.217.186 284.699
Exames Laboratoriais - Protocolo 14.700 19.883
Exames - Protocolo 33.253 51.530
Consultas - Protocolo 66.815 135.244
Cirurgias - Protocolo - 8.856
Atendimento In Company 20.188 40.593
Preceptoria 42.000 73.500
Cirurgias SUS Itaquera 79.535 -
Cirurgias de Oncologia Ocular 122.636 -
Inscrições-Congressos 6.600 -
Subtotal 5.659.729 4.440.760
(-) Cancelamentos de notas, glosas e reembolsos a clientes (60.478) (24.858)
Total Receitas de Prestação de Serviços - sem restrição 5.599.251 4.415.902
16. Receitas e Despesas com Convênio - SUS
Receitas - SUS          2018          2017
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Hora Certa 4.455.098 4.049.588
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
  - Unidade Itaquera 1.825.731 1.766.583
Total de Receita SUS - sem restrição 6.280.829 5.816.171
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Várzea do Carmo 3.019.416 3.355.341
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
  - Convênio Teleoftalmologia 2.129.658 2.752.025
Total de Receita SUS - com restrição 5.149.074 6.107.366
Total Receitas - SUS 11.429.903 11.923.537
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