
São Paulo, terça-feira, 11 de junho de 2019 Página 9

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

A consultoria britânica 

Oxford Economics elaborou 

um ranking dos países 

emergentes que deverão 

apresentar os maiores 

crescimentos entre 2019 e 

2028. 

Índia, Filipinas, Indonésia e China 
lideram a lista, com taxas acima de 
5%. O Brasil, com expansão média 

estimada de 2%, não está entre os dez 
primeiros. A principal razão apontada 
para manter a onda asiática é o ganho 
de produtividade. A Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) apontou 
que, de 2006 a 2016, o Brasil teve o 
menor crescimento de produtividade 
quando comparado aos seus dez prin-
cipais parceiros comerciais. 

A baixa produtividade compro-
mete a competitividade. O último 
Relatório Global de Competitivida-
de do Fórum Econômico Mundial 
classifi ca-nos no 72º lugar entre 
140 países, com perda de mais três 
posições. Temos a maior burocra-
cia de toda a relação, e somos um 
dos países menos preparados para 
enfrentar a revolução tecnológica. 

O Brasil vem se esforçando nos 
últimos anos para chegar em 2038 
entre os 20 primeiros países desse 
ranking do Fórum Econômico. Ini-
ciativas como a criação do Programa 
de Parcerias de investimentos (PPI) 
e a reestruturação da Empresa de 
Planejamento e Logística desejam 
aumentar os investimentos no país, 
sem o que não existe aumento de 
produtividade e competitividade. 

Só que o atraso é grande. Nos últimos 
dez anos, não se têm investido mais de 
2% do PIB em infraestrutura. O esto-
que de capital de infraestrutura não 
passa de 35% do PIB, quando deveria 
ser o dobro. Temos que investir perto 
de 5% a.a. para atingirmos a meta. 
Para isso, devemos reduzir a rigidez do 
orçamento público e recuperar o equi-
líbrio fi scal, o que passa por reformas, 
especialmente a da Previdência, e por 
aumento da efi ciência do gasto público.

Acima de tudo, Brasília precisa 
estabelecer um pacto pelo Brasil, 
colocando os interesses do país acima 
dos de partidos ou corporações, se 
quisermos ter alguma esperança de 
que a onda asiática nos dê uma carona.

(*) - É empresário e coordenador do 
Movimento Brasil Efi ciente.

A onda asiática
Carlos Rodolfo Schneider (*)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010338-48. 2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Abilio Luiz Ferreira, RG Nº 303.107.SE, CPF Nº 151.165.815-00, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
25.424,68 (agosto/2016). Referente às da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 01, da 
Quadra LU, do Loteamento Terras de Sta Cristina II (atualmente denominado Riviera de Sta Cristina 
II). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1031112-71. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Benedito Cruz de Souza, RG Nº 19894524, CPF Nº 104.956.288-
75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 2.465,54. referente às da taxa de conservação do lote 12, da Quadra EO, do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba I (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I). Estando o reu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/03/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1041583-12. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos, CPF: 404.950.648-31, 
RG Nº 52532320 que Sociedade Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação de Cobrança para 
recebimento da quantia de R$ 3.309,73, referente as despesas hospitalares. Estando a Ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009263-30. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Alessandro de Souza 
Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Batista De Carvalho Filho, Brasileiro, CPF 201.968  
168-40, com endereço à Rua Paraibuna, 295, Jardim Sao Dimas, CEP 12245-020, São José dos 
Campos-SP,que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Abdo Carim Khaled Ghandour 
no valor de R$ 2.987,08, Referente ao cheque de Nº 000001 devolvido e não pago. Encontrando-se 
o réu 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 José dos Campos, aos 09 de maio de 2019. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc:0238513-40.2006.8.26.0100. A Drª.Adriana Sachsida Garcia, 
Juíza de direito da 34ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Marcelo Rossi Arcas, CPF: 082.356. 
208-55 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 826,92, referente à prestação de serviços médico-
hospitalares. Considerando que o requerente encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por 
meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertido de que 
terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contesta 
da 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027891-43. 2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Sandra Sato Zanini, Brasileiro, CPF 183.739.658-23,com endereço 
à Rua dos Vianas, 88, Baeta Neves, CEP 09760-000, São Bernardo do Campo-SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.424,38. 
referente às da taxa de conservação do empreendimento e o rateio aos melhoramentos neles 
implementados do lote 02, da Quadra MB, do Loteamento Ninho Verde - Gleba ll (atualmente 
denominado Ninho Verde ll Eco Residence). Encontrando-se o réu 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 20 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  

1. CONTEXTO OPERACIONAL: ORIGEM DAS RECEITAS - A Organização de Saú-
de com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, conforme seu estatuto 
social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe forem feitas por 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens próprios; c) 
rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas; d) indenizações, 
juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos 
prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM 
DAS DESPESAS - A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC 
constitui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da seguinte 
forma: a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos de administração e 
outros eventuais, bem como conservação, melhoria e ampliação do seu patrimônio; c) 
Benefícios concedidos a título gratuito, que importem encargos para o patrimônio so-
cial. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações 
Contábeis foram concluídas e autorizadas pela Administração para divulgação em 18 
de outubro de 2017, sendo elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de 
Contabilidade, considerando também os aspectos a serem observados por entidades 
sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de 
Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e em 
observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no 
que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. 
RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 3.1. 
Reconhecimento das despesas e receitas - As despesas e receitas são reconhecidas, 
respeitando o Princípio da Competência, exceto as doações que são registradas no mo-
mento do efetivo recebimento. As receitas são registradas somente quando há aumento 
nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição 
no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. 3.2. Estimativas 
contábeis - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC-
TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julga-
mento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não 
havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível 
de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis. A Adminis-
tração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos bens e direitos que 
compõe seu Ativo, motivo pelo qual não foram feitos testes de impairment para ajustes 
do valor de recuperação do ativo. 3.3. Moeda funcional e de apresentação – As de-
monstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Organização. 3.4. Ativo Circulante - O ativo circulante está demonstrado pelos valores 
de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao 
valor recuperável, com previsão de recuperação num período inferior a um exercício.  3.5. 
Caixa e Equivalentes de Caixa – Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários 

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO -  Valores expressos em Reais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Valores expressos em Reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

ATIVO 2016 2015
 CIRCULANTE 535.093,66 510.660,52 
 Caixa e equivalentes (nota 3.5) 828,63 80.879,77 
 Adiantamentos (nota 3.6) 476.812,24 324.618,26 
 Estoques (nota 3.7) 31.956,78 69.245,04 
 Outros créditos  (nota 3.8) 25.496,01 35.917,45 
 ATIVO NÃO CIRCULANTE 63.016.192,73 61.989.748,62 
 Depósitos e cauções (nota 3.9) 222.495,09 112.706,69 
 Investimentos - 4.644,67 
 Tangível líquido (nota 3.10) 60.670.987,47 59.737.506,39 
 Intangível líquido (nota 3.10) 2.122.710,17 2.134.890,87 

TOTAL ATIVO 63.551.286,39 62.500.409,14 

PASSIVO 2016 2015
 CIRCULANTE 14.008.764,38 27.621.044,34 
 Salários e encargos sociais (nota 3.12) 890.521,99 1.156.146,45 
 Provisões sociais e encargos (nota 3.12) 97.818,26 132.869,22 
 Fornecedores (nota 3.13) 221.008,66 11.894.273,04 
 Empréstimos e financiamentos (nota 3.14) - 1.039.368,33 
 Impostos, taxas e contribuições a pagar (nota 3.15) 458.530,74 1.144.592,03 
 Parcelamento de impostos (nota 3.16) 3.487.648,23 2.984.621,82 
 Contas a pagar (nota 3.17) 8.830.101,71 9.245.708,97 
 Outras contas a pagar (nota 3.18) 23.134,79 23.464,48 
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 70.439.876,04 63.065.896,67 
 Parcelamento de impostos (nota 3.16) 15.254.784,00 11.300.590,31 
 Contingências trabalhistas e fiscais (nota 3.19) 55.185.092,04 51.765.306,36 
 PASSIVO A DESCOBERTO  (nota 3.20) (20.897.354,03) (28.186.531,87)
 Patrimônio social 20.000,01 20.000,01 
 Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968,34 50.109.968,34 
 Resultados acumulados (71.027.322,38) (78.316.500,22)
 (Déficits)/Superávits de exercícios anteriores (78.316.500,22) (100.477.205,30)
 Ajustes patrimoniais 9.481.088,56 27.405.475,36 
 Resultado do período (2.191.910,72) (5.244.770,28)
 TOTAL PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO 63.551.286,39 62.500.409,14 

 2.016 2.015
 RECEITAS OPERACIONAIS 14.424.403,25 14.431.215,96
 Com atividades de saúde 11.046.910,45 9.665.215,13 
 Com convênios área da saúde 11.046.910,45 9.665.215,13 
 Outras receitas 3.377.492,80 4.766.000,83 
 Com educação - 8.005,01 
 Com taxas - 1.365,00 
 Outras receitas educacionais 8,28 -   
 Com locações 415.697,95 441.306,94 
 Com renúncia fiscal (nota 5.1) 734.386,63 858.092,76 
 Gratuidades (nota 5.3) 2.167.399,94 3.457.231,12 
 Trabalho voluntário ( nota 6) 60.000,00 -
 DESPESAS OPERACIONAIS 16.616.313,97 19.675.986,44 
 Pessoal 2.358.226,61 2.555.462,27 
 Serviços 3.751.040,67 2.622.519,16 
 Administrativas 3.837.217,14 5.358.142,55 
 Materiais 101.373,57 371.458,93 
 Tributárias 17.267,96 24.831,61 
 Depreciações e amortizações 1.268.995,29 1.923.948,39 
 Resultado financeiro líquido 2.320.406,16 2.504.299,65 
 Com renúncia fiscal (nota 5.1) 734.386,63 858.092,76 
 Gratuidades (nota 5.3) 2.167.399,94 3.457.231,12 
 Trabalho voluntário ( nota 6) 60.000,00 - 
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (2.191.910,72) (5.244.770,48)  Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit Acumulado Superávit (Déficit) Exercício Total 

 Saldo em 31/12/2014 20.000,01 50.109.968,34 (98.976.458,58) (1.500.746,72) (50.347.236,95)
 Ajustes patrimoniais (nota 3.20) - - 27.405.475,36 - 27.405.475,36 
 Déficit do exercício - - - (5.244.770,28) (5.244.770,28)
 Resultado do exercício anterior - - (1.500.746,72) 1.500.746,72 -   
 Saldo em 31/12/2015 20.000,01 50.109.968,34 (73.071.729,94) (5.244.770,28) (28.186.531,87)
 Ajustes patrimoniais (nota 3.20) - - 9.481.088,56 - 9.481.088,56 
 Déficit do exercício - - - (2.191.910,72) (2.191.910,72)
 Transferência do resultado exercício anterior - - (5.244.770,28) 5.244.770,28 -   
 Saldo em 31/12/2016 20.000,01 50.109.968,34 (68.835.411,66) (2.191.910,72) (20.897.354,03)

1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2016 2015

 a) Resultado líquido ajustado 8.558.173,13 24.084.653,47 
 (-) Superávit (déficit) líquido do exercício (2.191.910,72) (5.244.770,28)
 (+) Depreciação 1.268.995,29 1.923.948,39 
 (+/-) Ajuste patrimoniais 9.481.088,56 27.405.475,36 
 b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo 
 (circulante + não circulante) (214.272,68) 25.773,61 
 Acréscimo/Decréscimo de Créditos a Receber - circulante (152.193,98) (343.973,59)
 Acréscimo/Decréscimo de Outros Créditos 10.727,37 414.225,54 
 Acréscimo/Decréscimo de Estoques 37.288,26 (9.657,87)
 Acréscimo/Decréscimo de Despesas antecipadas (305,93) (199,11)
 Acréscimo/Decréscimo de Depósitos
 e Cauções - não circulante (109.788,40) (34.621,36)
 c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo 
 (circulante e não circulante) (5.198.932,26) (23.382.836,52)
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento
  de impostos - circulante 503.026,41 645.347,77 
 Acréscimo/Decréscimo de Provisão
 para contingências trabalhistas 3.419.785,68 (889.250,04)
 Acréscimo/Decréscimo de Impostos,
 taxas e contribuições (686.061,29) 140.887,46 
 Acréscimo/Decréscimo de Fornecedores (11.673.264,38) 200.721,41 
 Acréscimo/Decréscimo de Obrigações com SMS - (16.368.495,04)
 Acréscimo/Decréscimo de Salários e encargos sociais (247.846,38) 307.845,37 
 Acréscimo/Decréscimo
 de Provisão férias e encargos sociais (76.293,52) 15.725,78 
 Acréscimo/Decréscimo de Outras contas a pagar (392.472,47) (4.974.831,53)
 Acréscimo/Decréscimo de Processos Trabalhistas - (148.688,14)
 Acréscimo/Decréscimo de Parcelamento
 de impostos - não circulante 3.954.193,69 (2.312.099,56)
 d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 3.144.968,19 727.590,56 
 2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (2.185.651,00) (83.752,07)
 (-/+) Aquisições, ajustes e estorno
 de Imobilizado e Tangível (2.190.295,67) (83.752,07)
 (-) Baixa de investimento 4.644,67 -   
 3) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos (1.039.368,33) (647.283,72)
 Aumento do Empréstimo - Circulante - (620.325,67)
 Redução do Empréstimo - Não Circulante (1.039.368,33) (26.958,05)
 4) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 + 3 ) (80.051,14) (3.445,23)
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 80.879,77 84.325,00 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 828,63 80.879,77 
 (80.051,14) (3.445,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (passivo a descoberto) - Valores expressos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 
Valores expressos em Reais

e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de valor. As aplicações financeiras estão registradas pelo custo amortizado, 
ou seja, pelo valor  desembolsado, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do 
balanço. 3.6. Adiantamentos - Os créditos a receber ou a aplicar no montante de R$ 
476.812,24 em 2016 e R$ 324.618,26 em 2015, estão demonstrados pelos valores de 
custo e são formados por: Créditos 2016 2015
Adiantamentos 476.812,24 324.618,26 
a Funcionários 9.481,46 25.505,86 
a Fornecedores 355.805,50 288.750,92 
a Terceiros 111.525,28 10.361,48
Referem-se a adiantamentos a funcionários, a fornecedores e a terceiros (locação), a 
serem ressarcidos nos primeiros meses do exercício de 2017. A Entidade promove análi-
ses das contas visando seus ajustes quando necessário. 3.7. Estoques - São avaliados 
pelo custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado e se compõem de: 
Estoques 2016 2015
Estoques 31.956,78 69.245,04 
Materiais de Escritório 3.916,08 13.595,24 
Materiais de Higiene e Limpeza 1.344,70 1.762,69 
Materiais Hospitalares 26.506,00 53.184,72 
Outros Materiais 190,00 702,39 
Ao final dos exercícios de 2016 e de 2015 os estoques foram inventariados e ajustados 
física e contabilmente de acordo com o resultado dos mesmos. 3.8. Outros Créditos - 
Compostos por valores a realizar, como segue: Créditos: 2016 2015
Outros Créditos 25.496,01 35.917,45
Seguros 1.470,08 1.164,15 
Investimentos temporários 24.000,00 19.355,33 
Outros 25,93 15.397,97
Ativo Não Circulante - Está demonstrado pelos valores de custo, com cuja recuperação 
poderá ocorrer num período superior a um exercício. 3.9. Depósitos e cauções – Subs-
tancialmente compostos por depósitos judiciais, com o acompanhamento dos assessores 
jurídicos, quanto a sua aplicação e baixa. Em 2016 apresenta um saldo de R$ 222.495,09, 
contra R$ 112.706,69 em 2015. 3.10. Ativo Imobilizado e Intangível - Estão demonstra-
dos ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações, que são calculadas pelo 
método linear, conforme as taxas recomendadas pela legislação do Imposto de Renda 
associada à expectativa de vida útil dos bens. O imóvel matricula nº 160.287 situado a 
Rua Profº Eneas de Siqueira Neto nº 340 encontra-se hipotecado em garantia de dividas 
tributárias.  A Administração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos 
bens que compõe esse grupamento e, em decorrência, não foram feitos ajustes do valor 
de recuperação do Ativo, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01. Durante 2016 
não houve aquisição de bens patrimoniais, apenas pequenas baixas e transferências de 
contas; a constituição da provisão para depreciação foi de R$ 1.268.995,29. A seguir 
demonstramos os saldos das contas no final do exercício: 

a serem quitadas no próximo exercício. 3.16. Parcelamento de impostos: circulante 
e não circulante – contemplam o parcelamento de IPTU e REFIS IV, conforme tabela 
abaixo:  2016 2015
 Passivo Circulante 3.487.648,23 2.984.621,82 
 REFIS IV 3.109.563,00 2.262.425,64 
 IPTU 378.085,23 722.196,18 
 Passivo Não Circulante 15.254.784,00 11.300.590,31 
 REFIS IV 14.836.235,40 10.670.715,19 
 IPTU 418.548,60 629.875,12 
 Total de parcelamento tributário 18.742.432,23 14.285.212,13 
3.17.Contas a pagar – Refere-se a obrigações diversas com terceiros, prestação com 
serviços de autônomos e peque saldo de empréstimos a regularizar, como segue:
Descrição 2016 2015
Contas a pagar 8.830.101,35 9.241.131,42 
COVAC Sociedade de Advogados 8.815.569,5 -
INSS 505,63 -
Processos Cíveis 14.026,14 -
Outras contas a pagar 0,36 4.577,55 
Total 8.830.101,71 9.245.708,97 
Foram constatados saldos antigos dessas obrigações e a assessoria jurídica da OSEC 
promove análises quanto à validade e prescrições dos mesmos, prevendo-se ajustes dos 
mesmos no exercício de 2017. 3.18. Outras contas a pagar: Referem-se a obrigações 
pendentes de recolhimento ou pagamento, como segue:
Descrição 2016 2015
Outras contas a pagar 23.134,79 23.464,48 
Mensalidade sindical - 372,04 
Contribuição sindical 14.620,73 14.578,38 
Contribuição assistencial 8.514,06 8.514,06 
Foram constatados saldos antigos dessas obrigações e a assessoria jurídica da OSEC 
promove análises quanto à validade e prescrições dos mesmos, prevendo-se ajustes dos 
mesmos no exercício de 2017. Passivo Não Circulante – Demonstra os valores conhe-
cidos e calculáveis das obrigações com terceiros e com o Fisco a serem quitadas em 
período superiores a um ano, além de provisões relativas a obrigações previstas e não 
informadas, assim como provisões contingenciais. 3.19. Provisão para Contingências – 
A OSEC é parte em diversos processos de natureza de ordem trabalhistas, cíveis, fiscais 
e outras exigibilidades de âmbito federal que se encontra em diferentes fases processuais.  
A Administração avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião 
dos seus assessores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as perdas 
são prováveis. Em 2016 foi provisionado o montante contingencial conforme opinião de 
seus assessores jurídicos, como segue: 
Natureza Valor da causa Valor provisionado (perdas prováveis)
Trabalhistas 7.778.487,00 3.472.118,04 
Civil 82.750.106,00 51.712.974,00 
Tributária 7.193,00 - 
Total em R$ 90.535.786,00 55.185.092,04 
3.20. Passivo a Descoberto - O Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto), é apre-
sentado em valores atualizados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, 
acrescido ou decrescido dos valores das reavaliações e ajustes de avaliação patrimonial  
dos superávits ou déficits acumulados e do resultado do exercício. Em 31 de dezembro 
de 2016 apurou um patrimônio liquido negativo (passivo a descoberto) da ordem de R$ 
20.897.354,03, decorrente principalmente da constituição de provisões contingenciais 
para cobrir processos judiciais cíveis, trabalhistas e tributárias ocorridos em exercícios 
anteriores, refletindo também nos exercícios de 2015 e 2016, em função das elevadas 
despesas financeiras fruto da atualização das dívidas. Para atenuar o passivo a des-
coberto e até mesmo extingui-lo a Administração adotou um Plano de Ação que visa a 
identificação de parcerias e a redução de custos e quitação de dívidas de modo viável e 
consistente. Patrimônio Líquido 2016 2015
 PASSIVO A DESCOBERTO (20.897.354,03) (28.186.531,87)
 Patrimônio social 20.000,01 20.000,01 
 Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968,34 50.109.968,34 
 Déficit acumulado (71.027.322,38) (78.316.500,22)
 Superávit (déficit) de exercícios anteriores (78.316.500,22) (100.477.205,50)
 Ajustes patrimoniais 9.481.088,56 27.405.475,56 
 Superávit (déficit) do exercício (2.191.910,72) (5.244.770,28)
Ajustes patrimoniais – Compõem-se de ajustes de exercícios anteriores e ajustes referen-
tes ao exercício de 2016. Os ajustes de exercícios anteriores identificados em 2016, parte 
foram registrados como recuperação de despesas de exercícios anteriores e parte dedu-
zida diretamente das contas de déficits acumulados da entidade, integrante do patrimônio 
líquido. Decorreram substancialmente por erros de avaliação de contingências passivas, 
processos desconhecidos, deficiência dos controles internos, abaixo, a composição dos 
ajustes patrimoniais em 2016, comparativamente a 2015: 
Ajustes Patrimoniais 2016 2015
Ajustes de exercícios anteriores 9.460.694,42 27.405.475,56 
Recuperação de despesas 12.238.888,19 
Dívidas prescritas e não executadas 11.459.628,58 16.368.495,36 
Ajuste de provisões contingenciais - 11.036.980,20 
Obrigações tributárias prescritas 779.259,61 
Ajustes diversos (2.778.193,77) 
Créditos a receber 43,71 
Imobilizado e Depreciação 2.190.295,67 
Ajustes de parcelamentos (5.551.194,45) 
Obrigações Diversas 393.419,46 
Contas a Pagar 189.241,84 

Ajustes no exercício corrente 20.394,14 
Adiantamentos a 3°s - Locação 11.130,47 
Contas a Pagar 9.263,67 
Total 9.481.088,56 27.405.475,56 
4. PLANO DE AÇÃO: Em 2016 a Administração adotou diversas ações saneadoras para 
resgatar o equilíbrio econômico e financeiro, reduzindo o quadro funcional, amortizando to-
dos empréstimos, revisando os saldos em aberto de obrigações comerciais antigas e pres-
critas, com fundamento no § 5º do artigo 206 do Código Civil Brasileiro assessorada pelo 
departamento jurídico em confronto com a provisão de contingencias e ações de cobrança. 
A manutenção de busca de novas parcerias estratégicas contribuiu significativamente para 
redução de gastos com compras e manutenção do negócio, sem deixar de atender seus 
objetivos sociais, materializado através do convênio celebrado em 05 de maio de 2016 en-
tre a OSEC e o Município de São Paulo, conforme processo nº 2016-0.095.671-4/SMS-G/
Assessoria Jurídica/PMSP/SMS/CRS publicado no Diário Oficial, no qual a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde assumiu a implementação do Hospital Dia Rede Hora Certa do Complexo 
de Saúde Dr. Wladimir Arruda, tendo vigência prevista de 1º de junho de 2016 até 31 de 
maio de 2022.   Além disso, a OSEC manteve o Convênio celebrado em 05 de abril de 2011 
e aditivos posteriores com apoio estruturado da UNISA, onde obteve exclusividade de cam-
pos para estágio e/ou internato aos residentes e estagiários dos diversos cursos da área 
da saúde da Universidade Santo Amaro nas dependências do Hospital HEWA, que por sua 
vez, reembolsará as despesas de manutenção da OSEC. 5. RENÚNCIA FISCAL E AÇÕES 
FILANTRÓPICAS: 5.1. Imunidade Tributária - A OSEC está enquadrada como entidade 
Imune, na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, conforme artigo 150, inciso 
VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional – 
CTN, prestando contas de suas atividades através de Relatórios de Atividades Realizadas, 
exigidos pelos diversos órgãos governamentais, que demonstram a assistência social e a 
filantropia realizadas para a manutenção dos objetivos e de suas finalidades estatutárias. 
O valor das isenções usufruídas da cota patronal e da COFINS apurados pela Entidade 
foi registrado contabilmente como renúncia fiscal para atendimento das normas contábeis 
vigentes e no exercício de 2016 foi de R$ 734.386. 5.2. Formalidades com Órgãos Regu-
lamentadores - A OSEC encaminhou o requerimento para renovação do CEBAS – Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, para o CNAS – Conselho 
Nacional de Assis tência Social, no ano de 2012 e protocolou ofícios de complementação 
de documentos em 26/10/2012, 31/10/2012 e 01/11/2012, perante o Ministério da Saúde. 
A OSEC tem o registro no CONSEAS – Conselho Estadual de Assistência Social, sob o n. 
0038/SP/99 e no COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, sob o nº 519/2006. 
A OSEC respeita as demais normas que disciplinam a atuação das Entidades Beneficentes 
de Assistência Social na área da saúde, a saber: Decretos n. 7.237/10 e 7.530/11, Portaria 
n. 1.970/11 do Ministério de Estado da Saúde e Lei n. 12.101/09. 5.3   Ações Filantrópicas 
- A OSEC realizou 60.315 atendimentos durante 2016 de forma gratuita e 136.848 em 2015.  
O valor das gratuidades concedidas em 2016 somaram R$ 2.167.399 em as sistência social 
com base na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, com alterações as publicadas no 
Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010 conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos 2016 Part. 2015 Part.
Gratuidades 60.315 100% 136.848 100%
SUS    
Totais 60.315 100,00% 136.848 100,00%
A OSEC na condição de Associação Civil, sem fins lucrativos, está enquadrada como enti-
dade Imune, conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal e artigos 9º e 
14º do Código Tributário Nacional (CTN), e cumpre com a obrigatoriedade de entregar anu-
almente o Relatório de Atividades juntamente com os demais documentos exigidos pelos 
diversos órgãos governamentais, objetivando manter a condição de imunidade, prestando 
conta da filantropia realizada na manutenção dos objetivos e de suas finalidades estatu-
tárias. 6. TRABALHO VOLUNTÁRIO: A Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de Setembro de 
2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, determina que o 
trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço recebido.  
Em 2015  a OSEC não obteve trabalho voluntário em valor relevante para registro em 2016 
implantou controle internos  apurando um valor anual de R$ 60.000,00 relativos a serviços 
voluntários.7. COBERTURA DE SEGUROS: A OSEC mantém seguros com a finalidade de 
atender as medidas preventivas cabíveis, em valor considerado suficiente para a cobertura 
de sinistros que possam ocorrer e, por isso, a administração julga que não haverá impedi-
mento e/ou descontinuidade das atividades de saúde e de assistência social da Instituição. 
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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
A Administradores e Acionistas da  ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA 
E CIDADANIA – OSEC, São Paulo - SP. Opinião com Ressalva. Examinamos as de-
monstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDA-
DANIA – OSEC, que compreendem 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 correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas representam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC em 31 de 
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e o ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE 
COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC s seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com Ressalva: 1. INVENTÁRIO FÍSICO DOS ESTOQUES: A auditoria independente 
não acompanhou a contagem física oficial dos estoques correspondente aos saldos em 
31 de dezembro de 2016 no valor de R$ 25.496,01 , tendo em vista que a contratação 
foi realizada em 01 de novembro de 2018.Também não foi possível realizar procedi-
mentos alternativos de auditoria objetivando validar a contagem dos estoques referentes 
aos saldos em 31 de dezembro de 2016. 2. FALTA DE TESTES DE  RECUPERABILI-
DADE - “IMPAIRMENT”: Não apresentação dos testes do valor recuperável de ativos 
“impairment” dos bens do ativo imobilizado e investimentos: Não nos foram apresenta-
dos os testes de valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo Tangível 
cujo saldo era de R$ 60.670.987,47, em 31/12/2016 e Ativo Intangível com saldo de R$ 
2.122.710,17 em 31.12.2016, não nos permitindo a análise da recuperabilidade desses 
ativos nas operações normais da ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA – OSEC e a eventual necessidade de constituição de provisão. 
Nos termos da nota explicativa nº 10.3, o imóvel matricula nº 160.287 situado a Rua 
Prof.º Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão transcritos abaixo, encontra-se 
hipotecado em garantia de dívidas tributárias. 
Descrição Taxa anual R$ R$ 2016
das Contas Depreciação Custo Depr. acumulada Líquido
Bens Tangíveis  67.871.240,60 7.781.867,19 60.089.373,41
Terrenos  35.466.943,56  35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 7.781.867,19 24.622.429,85
3. FALTA DE CIRCULARIZAÇÃO: Devido nossa contratação ter sido efetuada após o 
encerramento do exercício findo em 31/12/2016, não efetuamos o exame de Auditoria 
denominado “Circularizações”, para Clientes, Fornecedores, Seguradoras e Advogados, 
nem foi possível a realização de testes alternativo, capazes de validar “Contas a Rece-
ber, Fornecedores, e Provisões para Contingências. A Administração da ORGANIZA-
ÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC, está em andamento com 
o processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacio-
nais e Lei 11.638/07 e todos os pronunciamentos que não foram observados neste exer-

cício e que possam gerar efeitos relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis, 
deverão ser adotados em exercícios seguintes. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go 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 com ressalva. Ênfase: 1. Contexto Ope-
racional: As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo 
com práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a uma instituição em atividade 
normal, as quais pressupõem a realização dos ativos, bem como a liquidação das obri-
gações no curso normal dos negócios. A  ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE COM EXCELÊN-
CIA E CIDADANIA – OSEC, tem missão institucional de contribuir para a educação e 
saúde obtendo recursos de: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe são 
feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens 
próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas: d) in-
denizações, juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos 
atendimentos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 
São esses recursos que garantem o pagamento das contas a pagar (Nota Explicativa n° 
1), portanto a entidade é uma empresa privada. Nossa conclusão não contem modifica-
ção em função deste assunto. 2. CONTINUIDADE OPERACIONAL: Constata-se uma 
situação de desconforto operacional da OSEC, contudo os números abaixo indicam uma 
melhora financeira no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em relação ao exer-
cício anterior, quais sejam: Passivo a descoberto – R$ 20.897.354,03, reduzindo em 
cerca de 25,86%, sendo que em 2015, era de  R$ 28.186.531,87; Capital Circulante 
Negativo – R$ 13.473.670,72 com redução de 50,3% em relação a 2015, que era de  R$ 
27.110.383,82, Prejuízo de R$ (2.191.910,72) em 2016, reduzindo em 52,20% em re-

-
lante negativo de R$ 13.473.670,72 em 31.12.2016 e R$ 27.110.383,82, em 31/12/2015. 
Outros assuntos: Auditoria do exercício anterior: Os valores correspondentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentado para fins de comparação, fo-
ram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório 
datado em 25 de outubro de 2016,  que conteve as seguintes modificações: 1. Imobili-
zado: A Administração da Entidade adota taxas fiscais para depreciar seus bens imobi-
lizados pelo método linear ao invés de critérios pelo desgaste pelo uso da vida útil e não 
aplicou o teste de “impairment” para determinar o valor recuperável desses bens detalha-
dos na nota 3.10. Nossos exames evidenciaram que os imóveis estão hipotecados para 
garantir o parcelamento de dívidas tributárias. Consequentemente, em 31 de dezembro 
de 2015, não foi possível determinar a razoabilidade do valor da depreciação e amortiza-
ção acumulada e do exercício ou indicação para redução do valor recuperável pelo valor 
justo. 2. Credores diversos: Devido à deficiência dos controles internos e falta de conci-

liações sobre as contas a pagar mencionadas na nota 3.17 no valor total de R$ 9.241 mil, 
nossos exames não conseguiram obter evidência suficiente e apropriada, mesmo por 
meio de testes alternativos sobre a liquidação subsequente de parte substancial desses 
créditos. Consequentemente, não foi possível opinar sobre a validade desse saldo no 
encerramento do exercício social de 2015. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A Administração da entidade é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão 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 conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no rela-
tório da administração, e somos requeridos a comunicar esse fato. Conforme descrito na 
seção “Base para opinião com ressalva” acima, não foi possível obter evidência de audi-
toria apropriada e suficiente sobre o valor contábil dos Estoques, Ativo Imobilizado, 
Clientes e Fornecedores. Responsabilidades da administração e da governança pe-
las demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação 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, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

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 detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

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 pos-
sam 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 con-
tábeis 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 estru-
tura e o conteúdo das  demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneiras compatíveis com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança/administração 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança/ad-
ministração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto 
de comunicação com os responsáveis pela governança/administração, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quan-
do, em circunstâncias extremamente rara, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as conseqüências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para 
o interesse público. São Paulo, 22 de fevereiro de 2019. 

TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP016646/O-4 - DF
José Ribamar Tavares Torres da Silva - CRC 1SP 127013/O-4 – DF 

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração da Orga-
nização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, submete a sua apreciação 
as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2016, acom-
panhadas das Notas Explicativas na forma da legislação vigente, em atendimento as 
disposições legais e estatutárias. IDENTIFICAÇÃO: A Organização de Saúde com 
Excelência e Cidadania - OSEC é uma associação civil de direito privado, sem objeti-
vos econômicos, com finalidade não lucrativa e de prestação de serviços na área de 
saúde, fundada em 28/06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arquivados 
no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital do Estado 
de São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e cadastros: (a) Utilidade Pú-
blica Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamentado na Lei nº. 
91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo Decreto nº. 50.517 de 02/05/1961 e pelo De-
creto de 25/05/1992, publicado no Diário Oficial da União em 26/05/1992; (b) Utilida-
de Pública Estadual, Lei nº. 309 de 08/07/1974, publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo de 09/07/1974; (c) Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 
06/01/1999, Diário Oficial do Município de 07/01/1999; (d) Registrada no Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS e Ministério da Saúde - MS – processos nº 
239.978/74, nº 256.799/77, nº 010.813/74 emitidos em 8/92 e 28.996.025.647/95. Pe-
dido de renovação nº 71010.000804/2007-12, deferido por força da Resolução nº 07 
de 3/2/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Ministério da Saú-
de - MS, CEBAS pedidos de renovação nº 25000.055154/2010-40 deferido por força 

da Portaria nº 1031 de 26/08/16 do Ministério da Saúde - MS e 25000.236392/2014-
88 deferido por força da Portaria nº 1583 de 08/11/16 do Ministério da Saúde - MS. (e) 
Registro no Conselho Estadual de Assistência Social – CONSEAS, sob o nº. 0038/
SP/99; (f) Organização Social – O.S. pela Prefeitura do Município de São Paulo em 
13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº. 2007.0.206.088-
3. DAS FINALIDADES: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - 
OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover a saúde por meio de parcerias 
públicas e privadas; b) promover a saúde particular respeitando a filantropia na forma 
da Lei; c) estimular pesquisas na área de saúde, por meio de parcerias públicas e 
privadas; d) promover integração a educação, por meio de parcerias com instituições 
de ensino na esfera da saúde; e) promover assistência social e filantrópica, em seu 
sentido lato, diretamente, mediante criação de núcleos comunitários, e unidades de 
assistência à saúde ou, supletivamente, por meio de colaboração a entidades já exis-
tentes, assessorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o desenvolvimento 
da solidariedade humana, mediante o aperfeiçoamento do Homem e a preservação 
da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, sociais, cristãos e democráticos; g) lo-
cação e administração de bens móveis e imóveis próprios; h) outras atividades de 
relevante interesse social. 2.1 LEGISLAÇÃO: As Demonstrações Contábeis foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) e as orientações contidas na Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002. 3. 

DO HISTÓRICO: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC 
foi fundada em 28 de junho de 1968, com objetivo de cumprir seu papel social e, ao 
longo dos anos, subordinou as suas atividades e ações ao pleno exercício e cumpri-
mento de suas finalidades estatutárias vigentes, buscando, em toda a sua história, 
atender a comunidade carente do seu entorno, fazendo parte do cenário da região e 
participando das ações de saúde locais. 3.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS: As ativida-
des beneficentes desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de 2016 e de 2015, foram 
registradas, de forma detalhada, no Relatório de Atividades realizadas, que foi apre-

da Justiça e Defesa da Cidadania; 4. ESTRUTURA VOLTADA PARA ASSISTÊNCIA 
A SAÚDE: 4.1. Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda – HEWA é a unidade da 
OSEC em que são desenvolvidas as atividades de saúde, com as seguintes unidades: 
Centro de Saúde Escola Dr. Ananias Pereira Porto – CSE e Hospital Escola Dr. 
Wladimir Arruda – HEWA, na modalidade de hospital dia onde funcionaram em con-
junto até junho de 2016, oferecendo consultas em especialidades médicas, exames 
diagnósticos de laboratório e de imagem, imunização, acompanhamento e terapias 
de reabilitação cognitiva, motora e psicossocial, procedimentos de baixa e de média 
complexidade. O HEWA prestou serviços de saúde de alta qualidade, contando com 
profissionais de alto gabarito, em decorrência, principalmente, do convênio mantido 
com a Universidade de Santo Amaro – UNISA, para o desenvolvimento de atividades 
de internato do Curso de Graduação em Medicina e de Programas de Residência 

Médica, além de atividades de estágios dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 
Farmácia, Serviço Social e de Psicologia. A estrutura do HEWA engloba parte dos 
prédios e suas dependên cias atendem as exigências da Vigilância Sanitária, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, CRM e COREN, quanto a dimensões, luminosidade 
e tratamento de resíduos. A OSEC através do Termo de Cooperação celebrado com 
Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de junho 
de 2016 cedeu gratuitamente seu imóvel para instalação de uma unidade de Hospital 
Dia da Rede Hora Certa da SMS/SP. A OSEC, desde julho de 2016, exerce suas 
atividades na área de saúde nas especialidades de pediatria, ginecologia e psiquiatria 
oferecida à população carente do entorno. O HEWA realizou o total de 60.315 aten-
dimentos, no ano de 2016 na forma de gratuidade, segmentados: atendimentos em 
Internação Hospitalar no total de 98 e Procedimento Ambulatorial no total de 60.217, 
gratuitamente e sem o respaldo de recursos financeiros oriundos do SUS, exercendo 
a sua vocação de praticar a gratuidade em sua atuação, em todas as especialidades 
ambulatoriais, em internações na modalidade de hospital dia, em diagnósticos, em 
eventos de baixa e de média complexidade e em atenção básica. 5. AGRADECI-
MENTOS: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros do Conselho 
Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornecedores, órgãos públicos, 
instituições educacionais e financeiras, pela parceria e a colaboração, reconhecendo 
as suas relevâncias para a condução dos projetos e continuidade da trajetória da 
Instituição no exercício de 2016.                                                       A Administração.

Descrição das Contas Taxa anual Depreciação Custo- R$ Depr. Amortização acumulada - R$ 2016 - Líquido 2015 -Líquido
Bens Tangíveis  89.519.270,26 28.848.282,79 60.670.987,47 59.737.506,39 
Terrenos - 35.466.943,56 - 35.466.943,56 35.466.943,56 
Edificações 4% 32.404.297,04 7.781.867,19 24.622.429,85 23.977.924,92 
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10% 1.146.676,73 1.047.588,82 99.087,91 -   
Máquinas e Equipamentos 10% 7.792.694,77 7.570.807,90 221.886,87 78.935,92 
Equipamento Médico e Cirúrgico 10% 1.310.373,61 1.190.208,26 120.165,35 202.987,88 
Móveis e Utensílios 10% 3.360.381,67 3.251.848,64 108.533,03 2.595,45 
Veículos 20% 353.607,08 353.607,08 - -   
Computadores e Periféricos 20% 5.527.172,08 5.522.101,86 5.070,22 -   
Acervo Bibliográfico 10% 2.142.567,49 2.123.864,20 18.703,29 -   
Acervo Radiofônico 10% 6.437,57 6.388,84 48,73 -   
Obra de Arte - 8.118,66 - 8.118,66 8.118,66 
Bens Intangíveis  4.257.039,51 2.037.213,34 2.219.825,17 2.134.890,87 
Marcas e Patentes 10% 97.115,73 - 97.115,73 -   
Software 20% 1.558.716,26 1.506.557,91 52.158,35 -   
Direitos Autorais - - - - 10.000,00 
Linhas Telefônicas - 65.848,74 - 65.848,74 65.848,74
Bens Desenvolvimento e Implantação - 2.535.358,78 530.655,70 2.004.703,08 2.059.042,13
3.1.Passivo Circulante – Demonstra os valores conhecidos e calculáveis das obrigações 
com terceiros e com o Fisco a serem quitadas no exercício seguinte, além de provisões 
relativas a obrigações previstas e não informadas. 3.12. Salários, Provisões Sociais 
e Encargos Sociais - As obrigações salariais e encargos observam a competência de 
exercícios, assim como, as provisões sociais (férias e 13° salário). As férias a pagar são 
constituídas com base na remuneração dos empregados, incluindo as férias vencidas e 
proporcionais e os encargos sociais correspondentes. 3.13. Fornecedores – Compostos 
substancialmente por contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica e obri-
gações comerciais cujo total foi de R$ 221.008,66 em 2016 e de R$ 11.894.273,04 em 
2015. No final do exercício social, a Administração e sua assessoria jurídica revisaram 
obrigações comerciais pendentes, concluindo que vários saldos antigos eram indevidos 

ou já prescritos no montante – montante de R$ 12.238.888,19 - que foram registrados 
contabilmente como ajustes de exercícios anteriores. 3.14. Empréstimos e Financiamen-
tos: circulantes e não circulantes - Os empréstimos e financiamentos são registrados ao 
custo de captação, deduzidos das amortizações e acrescidos dos encargos incorridos até 
a data do balanço, conforme demonstração abaixo:
Banco  2016 2015
Caixa Econômica Federal Curto Prazo - 733.145,88 
Início em 18/11/2013 Longo Prazo - -   
Prazo 36 meses (renegociado) Juros a pagar - 306.222,45 
Capital de giro – TR + 1,5% AM Totais - 1.039.368,33 
3.15. Impostos, Taxas e Contribuições - Refere-se às obrigações fiscais e tributárias 

Brasil Color S/A Tinturaría Indústria e Comércio
CNPJ: 60.725.033/0001-20 - NIRE:  035.300.055.853

 Ata da Assembléia Geral Ordinária em 30/04/2019
Aos 30/04/2019, às 10h, em sua sede, Rua Guarei, 77, São Paulo/SP, os acionistas que representam o capital social da empresa, reuniram-
se em Assembleia, conforme haviam sido convocados através de avisos pessoais, conforme faculta a Lei 6.404/76 no seu artigo 124, 
§4º. Como presidente da mesa assumiu o Sr. Antonio Salomão e para secretária a Sra. Lucia Esther Faria Salomão. Como Ordem do Dia 
constava, aprovação do balanço contábil, destinação do resultado do exercício, reeleição da Diretoria e instalação do Conselho Fiscal. 
foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: a) o Relatório da Diretoria e o Balanço Geral com a Demonstração de 
Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, sendo que o mesmo não foi publicado conforme faculta o artigo 294 
da Lei 6.404/76, com a alteração do artigo 2º da Lei 10.194/2001; b) prejuízo no exercício de 2018 no valor de R$ 4.218,42 , o qual 
será  somado aos prejuízos acumulados anteriormente; c) foram reeleitos como Diretores os Srs. Antonio Salomão, RG 2.695.170-8, e 
CPF 026.155,338-00, residente em Campinas-SP e João Laterza, RG 1.567.794-1,e CPF 026.155.258-91, residente em São Paulo-SP. 
A gestão desta Diretoria será exercida nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, sendo que dita gestão irá até a realização da AGO referente 
ao exercício de 2021, que deverá ser realizada até 30/04/2022. Os Diretores afirmam que não estão incursos em Lei que os impeçam 
de exercer atividades mercantis de acordo com a deliberação Nº 11 da JUCESP de 31/07/80; d) não haverá a instalação do Conselho 
Fiscal para o exercício de 2019. Finda as deliberações, o Presidente determinou a leitura e aprovação da Ata, bem como o seu registro no 
Livro de Atas com as respectivas assinaturas. aa) Antonio Salomão - Presidente da mesa e Lucia Esther Faria Salomão - Secretária. 
Acionistas presentes: Dora Faria Baptista, Sidney Batista, Wanderney Baptista, Rudney José Baptista, João Laterza, Marly Faria Laterza, 
Antonio Salomão e Lucia Esther Faria Salomão. JUCESP n° 298.173/19-0 em 04/06/2019, Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.
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