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A Kodak, apesar de desenvolver a primeira câmera digital, não acreditava 
que esse novo estilo de fotografia fosse dominar o mercado e, portanto, 
não aproveitou as oportunidades oferecidas por aquele lançamento. Eles 
decidiram se concentrar nos antigos filmes, não na inovação, e caíram 
após um século de sucesso. Agora, embora muitos neguem, os bancos 
estão ameaçados pelas fintechs, os novos e ágeis provedores financeiros 
que oferecem produtos inovadores, com respostas e serviços rápidos, 
impulsionados pela tecnologia de última geração.   

Os bancos estão em um momento Kodak?

Durante o período de crise causado pelo avanço da pandemia do Corona-
vírus, a gestão financeira - em especial, o controle do fluxo de caixa - merece 
atenção especial das micro e pequenas empresas. Pesquisa realizada pelo 
Sebrae entre os dias 20 e 23 de março, junto a um universo de 9.105 donos 
de pequenos negócios, revelou que, na média, a redução no faturamento das 
empresas foi de 69%. Diante desse cenário, o analista do Sebrae, Adalberto 
Luiz, explica que o importante neste momento é manter o equilíbrio entre 
o que está sendo faturado e o que há de despesa.   

Cuidados com a gestão financeira 

O mundo se encontra entregue à necessidade de se isolar diante 
o quadro extremamente contagioso da Covid-19. No Brasil, isso não 
poderia ser diferente. Acima de qualquer preocupação técnica, a 
valorização das pessoas deve ser um objetivo compartilhado por orga-
nizações de todos os tamanhos e segmentos. Partindo do princípio de 
que o bem-estar dos profissionais está preservado e que novos modelos 
operacionais estão sendo adotados a fim de evitar contaminações, a 
discussão se expande para formas de se minimizar riscos e garantir o 
funcionamento dos departamentos afetados.   

Quais medidas a área fiscal deve adotar

iStock

Negócios em Pauta

Cursos Gratuitos de Programação
A Stone, fintech de serviços financeiros e de paga-

mentos, em parceria com a Codenation, está oferecendo 
150 bolsas integrais para capacitação de profissionais 
de tecnologia. As vagas são para dois cursos on-line do 
AceleraDev, um programa de 10 semanas com desafios 
e conteúdos para para pessoas que queiram aprender a 
programar. O candidato pode escolher entre a capacita-
ção em C# ou Python, duas linguagens de programação. 
Os candidatos devem ter afinidade com tecnologia e 
testes de lógica. As inscrições são gratuitas e estão 
abertas pelo site (http://www.codenation.dev/).    Leia a coluna completa na página 3

hostinger.com/reprodução

ROtINA DE tRAbALhO

O brasileiro é o povo 
que mais paga impostos 
na América Latina

O país ocupa a 14ª posição 
no ranking das nações com 

mais alta carga tributária (35,4% 
do PIB), sendo que os 13 pri-
meiros são todos europeus, com 
altos índices de desenvolvimento 
econômico, como Dinamarca 
(45,19% do PIB) e Finlândia 
(44% do PIB). Todos os países 
têm tomado medidas de redução 
de carga tributária, moratória, 
postergamento de tributos e 
dívidas. No Brasil, não é diferente. 

Diversas medidas estão sen-
do anunciadas para mitigar os 
efeitos da crise, como posterga-
mento de pagamento de tributos, 
alívios em impostos, entre outras 
medidas. Mas especialistas apon-
tam que o que foi anunciado até 
agora não será suficiente. “As 
medidas estão muitos tímidas. O 
governo, até agora, só concedeu 
a suspensão de pagamento de 
tributos. Quando acabar o prazo, 
os contribuintes terão que pagar 
o que estava suspenso, mais o 
referente ao mês vigente, o que 
vai acarretar uma alta carga 
tributária. 

Se querem efetivamente 
resultados, precisam diminuir 
a tributação sobre a folha de 
salários. O Brasil tem um dos 
maiores encargos sobre folha 
de salários”, avalia o advogado 
sócio da San Martín, Carvalho e 
Felix Ricotta Advocacia, André 
Felix Ricotta de Oliveira, pro-
fessor da Pós-graduação em 
Direito Tributário da Univer-
sidade Mackenzie. Da mesma 
opinião, Marcelo Godke Vieira, 
especialista em Direito dos 

Medidas tributárias não devem conter efeitos 
da crise para empresas e empregados
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Contratos, pro-
fessor do Insper e 
da Faap e mestre 
em Direito pela 
Columbia Unive-
sity School of Law 
(EUA), avisa que 
haverá inadim-
plência.

“Naturalmen-
te, as empresas 
deixam de pagar 
impostos quando 
têm problemas 
de caixa ou em 
situações de crise, 
porque o Fisco 
demora em cobrar 
e porque elas privilegiam outros 
pagamentos”. Dados divulgados 
pelo Sebrae, esta semana, dão 
conta que 600 mil pequenas em-
presas já fecharam as portas no 
mês de março. Esses números 
revelam que teremos muito mais 
do que uma recessão, mas uma 
depressão. 

“Nesse contexto, quem tem 
que se sacrificar mais é o 
Estado, cumprindo seu papel 
social. Para isso, teria que estar 

de extrema crise e fragilidade. 
E quem terá caixa para iniciar 
2021?”.

Cogitado como uma possi-
bilidade de maior arrecadação 
para o Estado brasileiro, a ideia 
de um Imposto sobre Gran-
des Fortunas (IGF) tem sido 
ventilada há alguns anos no 
parlamento. Mas especialistas 
em tributação discordam que 
essa seja uma saída em longo 
prazo, e que ser aprovada em 
meio à crise da pandemia não 
resolveria o problema da falta 
de dinheiro. Marcelo Godke é 
enfático: “Isso seria absoluta-
mente catastrófico. A experiên-
cia na França nos mostra que 
o acréscimo é muito pequeno 
na arrecadação, e ainda leva ao 
afastamento de investimentos”.

Eduardo Natal concorda. “Há 
uma crença que o IGF promove 
uma justiça tributária. Mas ele 
atingiria um percentual ínfimo 
e poderia promover a migração 
do capital para ativos que não 
são rastreáveis, como as moedas 
virtuais, e um movimento de 
pessoas querendo ir embora do 
país. Muito mais importante seria 
a readequação das alíquotas do 
imposto de renda, para fazer 
quem tem mais renda pagar mais 
imposto do quem tem menos”.

Para André Feliz Ricotta, o 
Brasil focou “erronaeamente” 
na tributação sobre o consumo. 
“Não se pode tributar forte-
mente nem o consumo nem a 
renda. O Brasil já possui uma 
carga tributária insuportável, 
passa por um momento de recu-
peração e agora essa crise. Não 
pode se dar ao luxo de perder 
investidores taxando grandes 
fortunas”, conclui.

muito mais arti-
culado, em todos 
os níveis, coisa 
que a gente não 
enxerga, porque 
as posições são 
completamente 
antagônicas”, afir-
ma Eduardo Gon-
zaga de Oliveira 
Natal, sócio do 
escritório Natal & 
Manssur, mestre 
em Direito Tribu-
tário e Direito do 
Estado pela PUC-
-SP e membro da 
Academia Brasi-
leira de Direito 

Tributário.

O especialista complementa: 
“O que vemos até agora não são 
medidas de alívio da carga tri-
butária, mas sim adiamentos de 
pagamentos por 90 dias. Lá na 
frente, o que as empresas vão 
pagar referente aos meses de 
abril, maio e junho será sobre 
o faturamento do primeiro tri-
mestre, quando tínhamos outra 
realidade. Isto é, pagaremos 
mais impostos, num momento 

hOME OFFICE 
sE tORNA O 
MODELO DE 
tRAbALhO. 
COMO 
CONCILIAR 
COM A vIDA 
FAMILIAR

    Leia na página 6

Lá na frente, o que 
as empresas vão 
pagar referente 
aos meses de 
abril, maio e 
junho será sobre 
o faturamento do 
primeiro trimestre, 
quando tínhamos 
outra realidade. 
Isto é, pagaremos 
mais impostos, 
num momento de 
extrema crise e 
fragilidade.

News@tI

Unilever apresenta "sua Loja Aberta" para o 
pequeno varejista

@Por meio da iniciativa Compra Unilever, o e-commerce da 
companhia permite o pequeno varejista faça abastecimento 

online de sua loja em todo o Brasil. A Unilever apresenta o portal 
www.sualojaaberta.com que traz dicas e soluções para os lojistas 
manterem seus negócios sustentáveis em meio à pandemia. Com 
o conceito “Sua loja aberta. Informação que valoriza o lojista”, a 
plataforma visa fornecer conteúdo relevante para ajudar pequenos 
negócios a enfrentarem os desafios impostos por essa crise. O lojista 
poderá encontrar informações atualizadas sobre a COVID-19 e as 
novas medidas do Governo de apoio às empresas, além de dicas de 
prevenção do vírus nas lojas, e suporte na condução do seu negócio. 
A Accuracy é a agência responsável pelo conceito e estratégia de 
conteúdo do portal    Leia a coluna  completa na página 2
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Mais 100 leitos de UtI
O Hospital das Clínicas da Fa-

culdade de Medicina da USP terá 
mais 100 novos leitos de unidades 
de terapia intensiva (UTI) para 
tratamento do novo Coronavírus. 
Com isso, chegará a 200 leitos de 
UTI destinados à Covid-19. O HC 
tem uma unidade exclusiva para o 
tratamento de pessoas infectadas 
por conavírus, com 900 leitos, 
sendo agora 200 destinados para 
unidades de terapia intensiva.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/home-office-se-torna-o-modelo-de-trabalho-como-conciliar-com-a-vida-familiar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cuidados-com-a-gestao-financeira-sao-fundamentais-em-meio-a-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-medidas-a-area-fiscal-deve-adotar-em-tempos-de-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-bancos-estao-vivendo-um-momento-kodak/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-novo-normal/
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LinkedIn: Uma ferramenta profissional 
importante durante o período de 
distanciamento social

Viviane Vicente (*)

O LinkedIn é uma rede social com 
mais de 675 milhões de usuários, 
espalhados por 200 países e regi-

ões do mundo. Não surpreende, portanto, 
que essa rede tenha se tornado a principal 
plataforma de convívio eletrônico entre 
profissionais.

As oportunidades de networking, ofe-
recimento de vagas e busca por posições 
em inúmeros segmentos, troca de ideias e 
compartilhamento de conteúdo relevante, 
resultam em que usar a rede passou de 
uma opção de instrumento de destaque a 
um requisito para a sobrevivência profis-
sional. Com o aumento do desemprego em 
alguns setores e a busca de profissionais 
em outros como varejo e saúde devido à 
pandemia do novo Coronavírus, essa rede 
social profissional torna-se uma excelente 
ferramenta de recolocação.

E é isso mesmo: o LinkedIn é uma rede 
social profissional. Isso significa que, para 
fazer bom uso dele e manter a reputação 
que lutamos tanto para conquistar em 
nossas carreiras, algumas práticas devem 
ser observadas. Quem está em busca de 
um emprego novo sabe que recrutadores 
estão sempre observando; ferramentas de 
recrutamento de grandes empresas, muitas 
vezes, utilizam o perfil do LinkedIn como 
link direto para permitir acesso aos seus 
sites de carreira e substituir o currículo em 
sua forma tradicional.

Algumas dicas para apresentar a sua 
melhor versão nessa plataforma:

1. Seu perfil precisa refletir quem você 
é como profissional

É comum ouvir dizer, hoje em dia, que 
nossa vida pessoal se fundiu com a pro-
fissional, e que não dá para separar uma 
“persona” da outra. Sim, somos uma só 
pessoa, mas é certo que alguns comporta-
mentos que cabem na vida social não têm 
lugar no contexto do trabalho. Portanto, ao 
criar seu perfil no LinkedIn, uma imagem 
sua na praia, no parque de diversões, ou no 
bar, segurando uma cerveja não vai pegar 
bem (a não ser, é claro, que você seja jo-
gadora de vôlei de praia, a pessoa por trás 
da fantasia de algum personagem, ou um 
mestre cervejeiro).

Ao incluir informações de contato no 
perfil, assegure-se de utilizar um endere-
ço de e-mail sóbrio, ainda que seja o seu 
pessoal: seu nome e sobrenome com uma 
extensão conhecida – e atual (@gmail.
com, ou outlook.com, por exemplo, mas 
não um provedor que já tenha se tornado 
obsoleto). Vai ser difícil escrever um e-mail 
oferecendo emprego para rainhadapregui-
ca@odeiotrabalhar.com

Mantenha o perfil sempre atualizado. Se 
você já não trabalha ou exerce voluntariado 
em determinada organização, ela precisa 
figurar entre suas posições passadas!  

2. LinkedIn para quem “ama” redes 
sociais...

Se você está habituado a usar as redes 
sociais, postar várias vezes ao dia ou 
encontrar “amigos” em ambiente virtual, 
provavelmente se sente confortável ao 
navegar na plataforma riquíssima que é o 
LinkedIn. Mas cuidado: suas  conquistas 

pessoais, ocasiões íntimas ou piadas 
brilhantes não são relevantes para a sua 
atividade profissional, e podem afugen-
tar contatos e possíveis empregadores. 
Sua família só cabe no LinkedIn se for 
parte do seu negócio. Apesar de ser um 
recurso revelar sua data de nascimento 
no LinkedIn e cumprimentar colegas por 
ocasião do aniversário deles, isso deve 
ser feito de maneira individual, e de pre-
ferência através de mensagem privada.

3. ...e para quem não gosta de mídias 
sociais

Se o seu estilo é mais reservado, e com-
partilhar sua vida em uma rede mundial não 
te atrai, pode estar pensando: “eu sou uma 
profissional experiente e competente, com 
uma boa rede de contatos; 
por que preciso colocar meu 
perfil no LinkedIn?”. Bem, 
ocorre que a plataforma se 
tornou tão relevante – e até 
onipresente – que optar por 
não criar um perfil nessa 
rede pode passar uma ideia 
de obscuridade. Clientes, 
colegas e recrutadores em 
potencial podem interpretar, 
constatando sua ausência 
na rede, que você tem algo 
a esconder.

4. Gabar-se não cai bem 
em ninguém

Outra característica do 
LinkedIn é permitir que co-
muniquemos, por meio do 
nosso perfil, uma promoção 
ou mudança de emprego. 
E é muito positivo manter 
nossa rede atualizada e 
receber os cumprimentos 
dos colegas. Mas postar 
que só viaja de primeira 
classe, ou que acabou de receber um 
aumento de salário é deselegante – para 
não dizer pedante. Além disso, resista 
à tentação de “ampliar” ou “exagerar” 
nas qualificações incluídas no seu perfil.  
Seja honesto.

5. Nem todo mundo precisa ser 
“influencer”

Há aqueles que postam todos os dias, 
seja apresentando conteúdo autoral, 
seja compartilhando notícias e artigos de 
outras fontes. Especialistas em carreira 
e em marketing dirão que é importante 
manter-se ativo na rede e engajar os seus 
contatos constantemente. No entanto, 
divulgar conteúdos banais sob o pretexto 

de “ marcar presença” pode se voltar con-
tra você. Lembre-se que sua expertise é 
demonstrada no dia a dia, em reuniões, 
projetos, palestras e negociações, que 
implicam interação com outras pessoas, 
e por vezes, aspectos confidenciais. Sua 
atividade não pode se resumir ao que é 
compartilhado na rede – e nem tudo é 
apropriado para aparecer na rede.

6. Correção na linguagem não é luxo
Estima-se que 40 milhões de usuários do 

LinkedIn estejam em posições diretivas. 
Assim sendo, demonstrar competência e 
polidez pode te levar a uma oportunidade 
incrível – ou prejudicar seriamente sua 
imagem e “capital social”. Ao criar seu 
perfil e publicar conteúdos, assegure-se 

de não incorrer em erros 
de ortografia ou gramática. 
Tenha cuidado ao utilizar 
expressões estrangeiras – se 
não tiver 100% de segurança 
de seu significado e adequa-
ção, evite-as. 

7. Civilidade e respeito 
são fundamentais

Use cautela, ao comentar 
posts, para não ofender, 
e não utilize termos chu-
los. Quando compartilhar 
conteúdo não-autoral ou 
divulgar projeto para o qual 
outros tenham contribuído, 
dê crédito a quem é devido, 
mencionando-os através do 
@, desde que sejam seus 
contatos e não tenham 
objeção a verem seu nome 
exibido. Se for convidado 
a participar de grupos no 
LinkedIn, responda aos 
comentários e interaja com 
polidez.

Para quem utiliza o LinkedIn para vender, 
a regra geral é não ser invasivo. Não realize 
nenhuma atividade em massa: curtir tudo, 
ou enviar 100 pedidos de conexão ao mes-
mo tempo, são práticas agressivas e que 
acabam se tornando antipáticas.

Não se deve perseguir alguém na ten-
tativa de vender. É bem mais educado 
tentar marcar uma conversa por telefone 
ou, sempre que possível, pessoalmente.  

(*) É Consultora de Etiqueta Corporativa e 
Competência Cultural e Fundadora da Rispetto 

Consulting - uma empresa de consultoria projetada 
para ajudar indivíduos e organizações a navegar 

no mundo globalizado e aprimorar 
seu potencial de liderança.

São Paulo, terça-feira, 28 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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O "novo 
normal"

É como se um tsunami 
irrompesse num 
momento, inundando 
tudo o que encontra 
pela frente

Nesses tempos de 
medo e depressão, 
chovem platitudes e 

truísmos, na esteira de pro-
fetas, videntes e asseme-
lhados que se multiplicam 
por  todos os quadrantes: 
"depois da pandemia, o 
mundo será mais solidário", 
"veremos avanços nas áreas 
das ciências", "os países 
serão menos globalistas e 
mais protecionistas", etc. 

A ciência política não 
escapa da inexorável tarefa 
de tentar descobrir os cami-
nhos do amanhã, razão pela 
qual, confesso, também me 
inclino a fazer, vez ou outra, 
exercícios de futurologia. 
Com forte probabilidade 
de acertar e cometer erros. 

Em praticamente todas as 
projeções, prega-se o advir 
de um mundo diferente, um 
planeta mais solidário no 
enfrentamento das crises, 
hipótese bastante plausível 
ante a constatação de que a 
catástrofe de uma Nação, a 
partir da contaminação por 
um vírus, atinge a todas. 
E a busca pela extinção 
de pandemias passa a ser 
missão de todos.

Na prospecção de hoje, 
tento enveredar pela tri-
lha a que muitos têm se 
dedicado: como seria esse 
"novo normal", que pistas 
permitem vislumbrar mu-
danças de padrões, valores, 
atitudes, enfim, como seria 
este mapa do cotidiano pós-
-crise? Antes, é útil fazer 
rápida apreciação sobre a 
paisagem social em que se 
abrigou essa Covid-19.

Ela se infiltra numa 
sociedade plena de de-
sigualdades, diferenças 
culturais, modos de vida, 
democracias vigorosas e 
outras nem tanto, enormes 
conglomerados produtivos, 
economias competitivas, 
uma infinidade de micro e 
pequenos negócios, desem-
prego em massa, debilidade 
nos aparatos de defesa da 
saúde, competitividade, 
acúmulo de riquezas por 
parte de grupos, extrema 
miséria e fome.

De pronto, a inferência 
emerge: o impacto é di-
ferente em núcleos, gru-
pamentos profissionais e 
classes sociais. Uns sofrem 
mais que outros. Mas há 
um fio que liga todos os 
seres humanos: o vírus não 
distingue ricos e pobres, 
maiorais e pequenos, com a 
constatação apenas de que 
um grupo – os idosos – está 
mais arriscado a padecer da 
pandemia.

Dito isto, fica patente o 
susto que corre nas veias 
dos habitantes da Terra: 
como é possível um mi-
cro organismo, invisível a 
olho nu, um dos milhões 
de vírus que circula pelo 
planeta, desfazer da noite 

para o dia coisas, projetos, 
empreendimentos constru-
ídos com tantos esforços, 
alguns sendo produto de 
toda uma vida?

É como se um tsunami 
irrompesse num momen-
to, inundando tudo o que 
encontra pela frente em 
todos os mares do mundo: 
pessoas, construções, em-
preendimentos de todos os 
tipos. Muitos não se salvam, 
mesmo buscando abrigo 
em estabelecimentos hos-
pitalares, enquanto outros, 
com rendas e negócios 
arrebentados, terão de se 
recompor da catástrofe e 
recomeçar a vida.

A tragédia deixará mar-
cas profundas em todos, 
mesmo espíritos imbuídos 
dos mais profundos senti-
mentos de vivência na dor 
e no desespero. Haverá, 
certamente, um olhar mais 
humano para as tragédias 
que ocorrem em todos os 
lados, pela ideia de que o so-
frimento pode, a qualquer 
momento, baixar na casa 
de cada um. Mas a catástro-
fe – e o termo não parece 
exagerado – escancara a 
banalização do perigo, que 
viceja na corrente do medo 
e da morte, duas sombras 
que nos cercam nesses 
tempos angustiados.

A morte mora perto. É 
gritada em alto e bom som, 
com estoques altíssimos: 
20 mil aqui, 50 mil acolá, 
100 mil mais adiante. Virou 
número. Em tempos idos, 
exclamava-se: "fulano mor-
reu". A interrogação assus-
tada aparecia em seguida: 
"não diga? Quando? Por 
quê? Hoje, a cena mostra 
caminhões transportando 
corpos mortos para covas 
coletivas.

E tudo isso aprofunda 
nossas feridas. Certa amar-
gura fluirá pelos nossos 
corações, ao lado do des-
crédito e da descrença nos 
padrões da velha política. 
Como a política entra aqui? 
Ora, pelo descalabro com 
que a crise foi tratada por 
alguns governantes. Pela 
falta de equipamentos bá-
sicos. Pela ineficiência dos 
serviços públicos, mesmo 
sob reconhecimento de que 
os profissionais da saúde 
foram heróis.

A sensação é a de que o 
Senhor Imponderável, que 
nos visitava em alguns pe-
ríodos – ciclos de chuva e 
seca- (deixando até de lado 
sua imponderabilidade), 
doravante aparecerá com 
mais frequência.  Tal cons-
tatação pode nos tornar um 
povo mais medroso, menos 
confiante, mais pessimista. 
A bem da verdade, eis um 
contraponto: "quem venceu 
esse demônio invisível, terá 
condição de vencer outros 
que nos atacarem".

Amém.
 

 (*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político 

e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
Sete dicas para melhorar seu perfil e 
ampliar o networking

“Ferramentas 
como as 
redes sociais, 
o inbound 
e outbound 
marketing, a 
comunicação 
via imprensa e 
o contato direto 
empresa-público, 
projetado e 
anonimamente 
mediado por um 
time potente de 
marketing, não 
são importantes 
agora: 
sãO viTais. ”

Freepik

News@TI
Acesso gratuito a Plataforma de Inteligência de 
software
@Dynatrace, líder em inteligência de software, está fornecendo gra-

tuitamente aos novos usuários acesso experimental estendido à sua 
Plataforma de Inteligência de Software Dynatrace® até o dia 19 de maio 
de 2020. Além disso, as empresas e profissionais terão acesso gratuito ao 
Dynatrace® Real User Monitoring (RUM) no modelo de assinatura SaaS 
(Software as a Service, em inglês), até 19 de setembro deste ano. Essas 
ações visam ajudar organizações globais, especialmente as da linha de 
frente nos setores de Viagens, Logística e Saúde, a manter suas equipes 
produtivas e a performance digital durante a resposta global à pandemia 
do novo Coronavírus (https://www.dynatrace.com).

Seleção de startups para o agronegócio
@A Frísia lançou o Digital Agro Connection e selecionará seis startups 

para desenvolverem soluções inovadoras para o agronegócio e a 
cadeia produtiva. As inscrições para o programa vão até o dia 22 de 
junho deste ano. Serão em torno de dois meses de inscrição de startups 
em que as concorrentes informam qual dos dois temas querem traba-
lhar: Agropecuária Sustentável ou Indústria 4.0. Depois, haverá um 

mês (até 22 de julho) para selecionar as startups, por nota, de acordo 
com uma classificação, que será baseada nas soluções apresentadas. 
Confira o regulamento e realize as inscrições em (https://connection.
digitalagro.com.br/).

Soluções gratuitas de mensagens para pequenas 
empresas
@A Freshworks Inc., empresa de software de engajamento com 

clientes, oferece para pequenas empresas com menos de 50 fun-
cionários, o uso gratuito e irrestrito de suas ferramentas de engajamento 
de clientes, Freshchat e Freshcaller, pelos próximos 6 meses. Como 
as reuniões presenciais estão sendo evitadas, a Freshwoks oferece 
gratuitamente um suporte on-line com uma moderna plataforma de 
bate-papo e mensagens. Se as empresas precisarem mudar para um 
funcionamento remoto, a Freshworks poderá ajudá-las a migrar suas 
operações, de maneira rápida e eficaz, com seu software de telefonia 
em nuvem. Se as organizações estão lidando com pacientes, estudantes, 
clientes ou fornecedores, a Freshworks pode configurar rapidamente 
linhas diretas para suas equipes de resposta a crises com a Freshcaller 
(www.freshworks.com).

ricardosouza@netjen.com.br

Viviane Vicente



Não é só autorizar a 
abertura das lojas

Na Jerusalém antiga 
sob o domínio 
romano, a principal 
via da cidade era 
a rua do comércio, 
tinha o nome de 
Cardo, era o coração 
da cidade

Quando o coração 
está parado, não 
existe vida na ci-

dade. "A favor da vida e 
pelo varejo" deveria ser a 
premissa de todas as dis-
cussões acerca da abertura 
do comércio no estado de 
São Paulo. 

São temas caros para 
todos nós e indissociáveis 
em todos os aspectos da 
construção de uma po-
lítica pública eficaz para 
o comércio. Deveriam 
ser argumentos comple-
mentares, pois sem vida 
não há riqueza e sem a 
possibilidade de gerar a 
riqueza estamos fadados 
à degradação das outras 
esferas dependentes des-
sa realidade; as políticas 
públicas de assistência e 
distribuição de renda fo-
ram tragadas pelos maus 
hábitos da informalidade, 
da irregularidade e da 
precariedade.

A liberação de financia-
mento para as empresas 
e garantia de emprego 
tiveram enormes entraves 
oriundos de um emara-
nhado de leis tributárias, 
um excessivo modelo de 
obrigações acessórias e a 
ficção do microempresário 
individual que pretendeu 
apenas formalizar os in-
formais.

Mas, em meio à pande-
mia, a solidariedade e a 
criatividade são presentes, 
crescem movimentos as-
sociativos e cívicos impor-
tantes para salvaguardar 
o comércio local, vemos 
um rápido movimento de 
digitalização dos negócios 
e vivenciamos a mudança 
do mindset de trabalho, 
serviço e produtividade.

A regulação do funcio-
namento e abertura do 
comércio no período de 
quarentena tem sido alvo 

de críticas de inúmeros 
comerciantes em diversos 
municípios do Estado, 
mas pouco se discute o 
ambiente preparatório 
para abertura do comércio, 
pouco ou nada se discute 
acerca da organização ra-
cional do espaço público, 
discute-se o ambiente da 
loja, as regras de atendi-
mento, mas pouco se fala 
do período entre a casa e o 
comércio ou para o traba-
lho, ausenta-se um debate 
que racionaliza o translado 
saudável das pessoas.

Mapear as zonas com 
maior densidade de ser-
viços públicos e as de 
comércio, é a primeira 
recomendação importan-
te: racionalizar o meio de 
transporte e uso das vias 
urbanas é uma medida 
organizacional necessá-
ria para a contenção de 
vetores de transmissão e 
de aglomeração. Ambas 
as discussões são prepa-
ratórias para a regulação 
de abertura do comércio 
local.

O transporte público 
merece atenção. Limitar 
a capacidade de lotação 
dos ônibus municipais e 
aumento da frota regulada 
quantidade de pessoas e 
racionalização do espaço 
público com alvo na con-
tenção de aglomeração. 
Proibição de tráfego de 
carros e ônibus nas ruas 
de comércio e liberação 
de transeuntes no leito 
carroçável diminui o im-
pacto de adensamento nas 
calçadas. 

Criação de zonas de 
rodízio de veículos em to-
dos os Municípios de São 
Paulo, organizando não 
só o dia, mas o horário de 
circulação de carros deve 
ser aventado.  Será através 
da regulação desses mo-
dais de integração entre 
o indivíduo e o espaço 
público que criaremos fer-
ramentais para a abertura 
dos comércios, seja de 
forma gradual, limitativa 
ou seletiva.

(*) - É presidente da FCDLESP 
(Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo).

Maurício Stainoff (*)

www.netjen.com.br
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mundo. São dois novos centros de usinagem horizontais que vão fabricar 
as armações, componente fundamental de uma arma. Esses centros 
proporcionam economia de tempo e aumento da produtividade, quando 
comparados aos centros de usinagem verticais. Características como a 
troca de ferramentas de corte em menos de 2 segundos e rotações de até 
20.000 rpm garantem qualidade das peças usinadas. Segundo o presidente 
da companhia, Salesio Nuhs, a Taurus iniciará a produção de revólveres 
em um novo conceito, mais moderno, com alta qualidade e eficiência, 
maior valor agregado ao consumidor final e excelente custo-benefício. 

E - Mudanças Tributárias 
Com uma linguagem simples e direta, o recém-lançado site 
(www.10medidastributarias.org.br) detalha as 10 Medidas Tributárias 
Emergenciais para o enfrentamento da crise. A ideia  é explicar para a 
população as propostas que incluem a criação de um imposto sobre grandes 
fortunas, aumento da alíquota do imposto sobre herança e isenção total 
para micro e pequenas empresas do Simples. As propostas são assinadas 
por entidades representativas de Auditores Fiscais da Receita, dos Fiscos 
dos estados e dos municípios, incluindo o Sinafresp. De acordo com levan-
tamento das instituições, todas as medidas propostas teriam um impacto 
de R$ 49 bilhões em desoneração e R$ 299 bilhões em arrecadações. 

F - Fibra Solúvel
A Tate & Lyle, fornecedora global de ingredientes e soluções para 
alimentos, bebidas e outros mercados, acaba de anunciar que a Anvisa 
aprovou a alegação de que a fibra solúvel Promitor® auxilia a absorção 
de cálcio dos alimentos e a retenção do mesmo nos ossos, sendo que o 
consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e um estilo de 
vida saudável. Esta é a única fibra a ter essa aprovação no Brasil. Os 
fabricantes de alimentos e bebidas podem adicionar essa informação 
aos rótulos dos produtos que contenham a fibra solúvel Promitor®. O 
ingrediente, à base de milho, pode ser incorporado a ampla variedade 
de itens alimentícios, como iogurtes, barras, cereais, sorvetes, molhos e 
pães, atendendo às demandas dos consumidores por mais fibra na dieta 
diárias. Saiba mais em: (www.tateandlyle.com).

G - Anúncios On-line 
A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, lança o Gera-
dor de Anúncios, uma ferramenta gratuita para criação de imagens para 

A - Vagas para Autônomos
A Gtex Brasil - atuante no mercado de higiene e limpeza há 46 anos e 
que tem mais de 220 produtos diferentes em seu portfólio, distribuidos 
entre suas 10 marcas – anuncia vagas temporárias para  autônomos ou 
informais. A ideia é preservar a renda de famílias durante a pandemia 
do novo Coronavírus. Ao todo, são mais de dez vagas presenciais, em 
funções diversas, nas produções das unidades Guarulhos, Suzano e 
Itupeva. Os contratos variam entre 90 a 120 dias, podendo se estender. 
Os requisitos são os básicos para cada admissão e tratados com a equipe 
de recursos humanos. As incrições e o cadastro podem ser feitos pelo 
link (https://www.gtexbrasil.com.br/trabalhe-conosco/). 

B - Higiene e Limpeza
A crise sanitária provocada pelo avanço da pandemia tem gerado um 
aumento expressivo na demanda por produtos de cuidados pessoais, hi-
giene, limpeza doméstica e farmacêuticos. Pequenas, médias empresas e 
novos fabricantes têm corrido contra o tempo para desenvolver e produzir 
produtos como: sabonete líquido, álcool em gel, limpadores de superfície, 
lava-louças e lava-roupas, entre outros. Para garantir agilidade e comparti-
lhar informações sobre formulações desses importantes produtos, a BASF 
lançou a plataforma We Care. Nela estão reunidas informações sobre as 
inúmeras soluções, necessidades de uso, orientações que possibilitam a 
fabricação do produto, incluindo as matérias-primas. Mais informações 
estão em: (https://we-care.basf.com.br/wecare-home/).

C - Cultura Italiana
A Embaixada da Itália em Brasília reuniu em seu site oficial uma progra-
mação de iniciativas culturais multimídia previstas para este momento de 
isolamento social em função da pandemia do novo Coronavírus. Entre elas 
está a visita virtual a uma exposição sobre o cineasta Federico Fellini. A 
programação também inclui ciclos de leitura virtuais e espetáculos de ópera, 
música e teatro online, além de cursos de idioma nas sedes de São Paulo e 
Rio de Janeiro do Instituto Italiano de Cultura. Apesar de a pandemia ter 
interrompido a rica programação cultural, as atividades cntinuam online. 
Verifique no site: (https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/pt/).

D - Fabricante de Armas
A Taurus recebeu dois importantes recursos para impulsionar o projeto 
"Excelência Revólver", que pretende produzir o revólver mais barato do 

todas as redes sociais. Com a iniciativa, donos de pequenos negócios e 
autônomos podem escolher modelos customizáveis de anúncios e, ao 
incluir informações sobre a empresa e o produto oferecido, conseguem 
obter sem custo algum imagens para a divulgação de ofertas e produtos 
para seus clientes. Augusto Lins, presidente da Stone, explica que as 
ferramentas anunciadas na campanha visam facilitar a vida dos em-
preendedores brasileiros neste momento de adversidade econômica 
trazida pela pandemia. O gerador pode ser acessado no site (http://bit.
ly/GeradorAnunciosStone). 

H - Lucro Real e Presumido 
O escritório Marcos Martins Advogados e a TBS Consultoria acabam 
de lançar um comitê de gestão de crise para orientar, jurídica e 
financeiramente, empresas do lucro real e presumido no combate 
aos impactos econômicos da pandemia do novo Coronavírus. A 
ação faz parte do movimento #PorUmaGestãoResponsável. Quase 
20 empresas já foram atendidas gratuitamente pelo comitê e a ex-
pectativa é chegar a 50 até o fim de maio. O grupo é formado por 
líderes das áreas de Direito Trabalhista, Previdenciário, Tributário, 
Societário e Cível, além de contabilidade empresarial e planeja-
mento financeiro. Interessados podem se inscrever no site (www.
gestaoresponsavel.com). 

I - Qualidade de Vida 
Como contribuição para que todos tenham mais qualidade de vida durante 
a pandemia, a Vivo está liberando gratuitamente, por 60 dias, o acesso 
às mais de mil meditações do aplicativo 'Vivo Meditação' para empresas 
que queiram oferecer o serviço a seus funcionários, incentivando-os a 
meditar. A iniciativa é uma ação conjunta da Vivo, da WAVY Global, do 
grupo Movile e do monge Satyanatha, que assina todo o conteúdo do 
aplicativo. O benefício será concedido para empresas que tenham a 
partir de 200 funcionários e as interessadas devem entrar em contato 
pelo e-mail (equipe@vivomeditacao.com.br) para receber as instruções 
sobre como ativar a gratuidade. Não é preciso ser cliente Vivo para 
usufruir do benefício. 

J - Pesca Solidária
Com a suspensão das atividades turísticas em Fernando de Noronha  
várias ações vêm surgindo como alternativas para ajudar a população 
noronhense durante o período da pandemia. Desde o início do fe-
chamento do comércio no arquipélago, pescadores têm contribuído 
doando peixes para a comunidade. Para ajudar nessa ação, a Admi-
nistração Distrital está fazendo a doação do óleo diesel para abastecer 
as embarcações que fazem a pesca solidária. Cerca de 5 mil litros 
serão distribuídos por mês a dez embarcações voluntárias que saem 
de dois em dois dias para pescar. Os pescadores trazem em média 
entre 300 e 350 kg de peixes a cada saída. As famílias beneficiadas 
recebem cada uma 2,5kg. 

Com o impulsionamen-
to da migração de lojas 
físicas, a primeira 

quinzena de abril registrou 
um aumento de 36% no 
número de pedidos em rela-
ção à primeira quinzena de 
março, quando o fechamento 
do comércio ainda não havia 
sido decretado. 

Os dados são da pla-
taforma de e-commerce 
Nuvemshop, que registrou 
crescimento de 60% no 
número de novas lojas. 
No comparativo por cate-
goria, no mesmo período, 
foi observado crescimento 
expressivo nos segmentos 
de necessidades básicas, 

O e-commerce continua como alternativa para o varejo.
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O pessimismo em relação aos próximos meses é homogêneo 
entre as diversas classes de renda.
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Consumidor (ICC) da Funda-
ção Getulio Vargas caiu 22,0 
pontos em abril, para 58,2 pon-
tos, o menor nível da série his-
tórica iniciada em setembro 
de 2005. O mínimo histórico 
anterior era o de dezembro 
de 2015 (64,9 pontos). "A 
confiança dos consumidores 
atingiu o menor nível da série 
de 15 anos de dados mensais. 
Com a Covid-19 e as medidas 
de isolamento, consumidores 
percebem a piora da situação 
econômica do país e o quan-
to isso afeta suas condições 
financeiras nesse momento. 

O pessimismo em relação 
aos próximos meses é ho-
mogêneo entre as diversas 
classes de renda e isso faz com 
que todos coloquem o pé no 
freio em relação ao consumo, 
mantendo apenas os gastos 
com bens e serviços essen-
ciais para a família. É difícil 
ainda enxergar uma melhora 
significativa nos próximos 
meses, dado o nível elevado 
de incerteza econômica e 

Soluções 
tecnológicas 
da Embrapa 
consolidam 
agricultura

Um conjunto de soluções 
tecnológicas da Embrapa 
contribuiu para a consolida-
ção da agricultura brasileira 
nos últimos anos. Em 2019, 
para cada real aplicado na 
Empresa, foram devolvidos 
R$ 12,29 para a sociedade. 
Os dados estão na última 
edição do Balanço Social que 
a Empresa divulgou ontem 
(27) e que apontou um lucro 
social de R$ 46,49 bilhões.

A adoção e os impactos das 
contribuições da Embrapa 
para a agricultura brasilei-
ra estão representados no 
Balanço Social por inter-
médio de dois conjuntos 
de amostras de tecnologias 
em diversos temas: manejo 
agrossilvipastoril e correção 
de solo; fibras oleaginosas e 
cereais; produção animal; 
frutas e castanhas; hortaliças 
e leguminosas; sistemas e 
serviços (GCE/Embrapa).

O consumidor tem sentido no bolso 
o aumento de itens básicos da cesta 
de alimentos desde o início do avanço 
da pandemia da Covid-19 no Brasil. O 
cálculo feito pelo Ibre da FGV apontou 
aumento médio dos principais itens da 
cesta básica, de 1,8% - a variação foi de 

-0,06% (entre 08 de fevereiro e 07 de 
março) para 1,86% (entre 23 de março 
e 22 de abril), comparando os períodos 
pré e pós-pandemia. Para o economista 
André Braz, coordenador do IPC do FGV 
Ibre, como as famílias estão em casa, a 
procura por produtos nos supermercados 

aumenta. "As famílias passaram a fazer 
todas as refeições em casa - café, almoço 
e jantar. E pedir comida em restaurante 
custa mais caro. Então a melhor opção 
é comprar no mercado, mesmo que se 
pague um pouco mais nesse momento", 
explicou (AI/FGV). 

Vendas on-line crescem 36% 
na primeira quinzena de abril

Com a manutenção da quarentena, o e-commerce continua como alternativa para o varejo

e a restrição às lojas físicas 
trouxeram de volta a aten-
ção aos produtos de con-
sumo tradicionais, como 
Materiais de escritório 
(68%) e Decoração (57%), 
Moda (53%) e Eletrônicos 
(39%). 

Entre todas as 26 catego-
rias de lojas da Nuvemshop, 
com mais de 30 mil marcas no 
portfólio, apenas seis apre-
sentaram variação negativa 
no número de pedidos, sendo 
Viagem a mais afetada, com 
redução de 98% diante da 
despriorização das despesas 
com turismo. Fonte e mais 
informações: (www.nuve-
mshop.com.br).

produtos digitais e en-
tretenimento: Comidas e 
Bebidas (311%), Produtos 

Digitais (167%), Brinque-
dos (144%), Pets (75%). 

Ainda assim, promoções 

Confiança do Consumidor atinge 
menor nível da série histórica

política", afirma Viviane Seda 
Bittencourt, Coordenadora das 
Sondagens. 

Em abril, tanto as avaliações 
sobre o presente quanto as 
expectativas em relação aos 
próximos meses se deterio-
raram. O Índice de Situação 
Atual (ISA) caiu 10,5 pontos, 
para 65,6 pontos, o menor nível 
desde dezembro de 2016 (64,8 
pontos), enquanto o Índice de 
Expectativas (IE) despencou 
28,9 pontos para 55,0 pontos, o 
menor valor da série histórica. 

O indicador que mede a in-

tenção de compras de bens 
duráveis nos próximos meses 
foi o que mais contribuiu 
para a queda da confiança ao 
despencar 35,6 pontos, para 
21,1 pontos, o menor patamar 
desde 2005. A deterioração 
das intenções de compra está 
diretamente relacionada com 
o pessimismo em relação às 
perspectivas sobre as finan-
ças familiares que vem se 
deteriorando pelo quarto mês 
consecutivo e se aprofundou 
com as medidas de isolamento 
da pandemia (AI/FGV).

Aumenta o preço de alimentos da cesta básica



A mudança de mindset 
como fator crítico para 
a transformação digital

Desde os séculos XVIII 
e XIX, quando tivemos 
a primeira Revolução 
Industrial, a sociedade 
segue evoluindo em 
um ritmo acelerado

De lá para cá, presen-
ciamos a invenção 
dos computadores, 

smartfones e o nascimento 
e popularização da Internet. 
Agora, entramos na chamada 
4ª Revolução Industrial ou 
Indústria 4.0, uma era de 
novos modelos de negócios 
e de quebra de paradigmas. 
Essa nova onda de transição, 
impulsionada pelo mundo 
corporativo, vai muito além 
da adoção de tecnologias e 
invenção de objetos inteligen-
tes, ela altera a forma como 
vivemos, nos relacionamos e 
trabalhamos: é a Transforma-
ção Digital. 

E essa nova revolução está 
mais pautada nas pessoas do 
que nos softwares, de fato. O 
mundo está mudando e nós 
temos que mudar também. E 
tudo isso, afeta diretamente 
os trabalhadores. Neste novo 
cenário conectado e digital, 
aprender a usar as novas 
tecnologias é apenas o básico. 
O profissional do futuro – que 
na verdade já chegou – pre-
cisa estar preparado para 
desconstruir boa parte dos 
seus conceitos e criar outro 
mindset. Ou seja, reorgani-
zar os seus pensamentos e a 
forma de encarar o cotidiano, 
tanto na vida pessoal, quanto 
no trabalho. 

Quando falamos em auto-
matização, logo surge o tema 
do desemprego. A máquina 
vai mesmo substituir o ho-
mem? Não! Mas a expansão 
das novas tecnologias altera 
o formato de trabalho. Va-
mos imaginar a rotina de um 
atendente de contact center. 
Anteriormente, para atuar 
nessa posição era essencial 
falar bem e ter desenvoltura 
no relacionamento com o 
público. Agora, além dessas 
habilidades, também é neces-
sário saber lidar com um sof-
tware de atendimento online 
e estar conectado a tudo que 
acontece ao seu redor. 

Nessa trajetória, a interação 
no ambiente digital tem um 
papel significativo. Como é o 
caso dos processos seletivos 
hoje, por exemplo. A busca 
por um novo trabalho começa 
nas redes sociais como Face-
book e LinkedIn - são nesses 
canais que as pessoas ficam 
sabendo das vagas e é por 
lá, que elas se candidatam e 
também iniciam o primeiro 
passo do processo. Dentro 
deste contexto, como as 
empresas podem lidar com a 
Transformação Digital? 

Paradoxalmente, é in-
vestindo em uma cultura 
organizacional pautada no 
lado humano, considerando 
que a organização é formada 
por pessoas que têm suas 
expectativas e sonhos. A área 
de recursos humanos e as 
lideranças devem trabalhar 
juntas para criar um ambiente 
inclusivo e uma cultura di-
gital. O colaborador precisa 
saber o que está acontecendo, 
em tempo real, e participar 

ativamente da mudança. A 
comunicação transparente é 
essencial para criar o senso de 
pertencimento e consequen-
temente, gerar engajamento. 

Se a companhia adotar a 
política de home office, um 
modelo de trabalho que está 
crescendo na Era Digital, 
é importante desenvolver 
mecanismos para manter o 
funcionário conectado, com 
um rodízio presencial, reu-
niões de vídeos e/ou encon-
tros semanais. Enfim, é criar 
dinâmicas que façam ele se 
sentir fisicamente próximo 
e um membro com voz ativa. 
O grande desafio da transfor-
mação digital é que não existe 
uma receita de bolo porque 
estamos falando de pessoas, 
com capacidades distintas 
de adaptação e aprendizado. 

Toda mudança é desafiado-
ra, gera medos e inseguran-
ças, mesmo quando é para 
melhor. O ser humano passa 
pelo processo de entendi-
mento e absorção do impacto 
para ter resiliência – isso já 
é cientificamente comprova-
do. Outro fator importante 
nesse processo é o convívio 
de diferentes gerações em 
um mesmo ambiente. A em-
presa pode criar ações para 
equilibrar essa relação, valo-
rizando a experiência, mas 
também dando espaço para 
o novo. Por fim, o aspecto 
mais relevante é a conscien-
tização do colaborador, sobre 
a importância de assumir o 
protagonismo da sua carreira 
e evolução.

A empresa provém as fer-
ramentas e cria um ambiente 
interno propício, mas o cola-
borador escolhe se quer ou 
não embarcar nessa jornada. 
Cabe a cada pessoa avaliar os 
seus principais pontos de me-
lhoria e buscar a capacitação 
e adaptação necessária para 
esse novo mundo que está 
surgindo. A digitalização é 
uma constante, que não tem 
mais volta. Por mais cruel 
que possa parecer, quem 
não se adaptar, estará fora 
do mercado.

Isso para determinados 
perfis de profissionais será um 
choque, mas é uma realidade 
e não uma escolha – imagine 
se os taxistas não tivessem 
se adaptado aos aplicativos? 
Teríamos um número ex-
pressivo de desempregados. 
Falando do ponto de vista 
dos negócios, a companhia 
deve traçar uma estratégia, 
mapeando os seus principais 
objetivos e o que é neces-
sário fazer para chegar lá.  
Investindo na capacitação e 
desenvolvimento do seu pú-
blico interno, provendo uma 
comunicação transparente e 
um trabalho de cultura com 
foco nas pessoas. 

Tudo isso, compreendendo 
que a mudança é um proces-
so que leva tempo. Porém, 
ela traz inúmeros benefícios: 
funcionários motivados per-
formam melhor e contribuem 
para a eficiência operacional. 
Resumindo, investir na trans-
formação digital, consideran-
do a humanização, é o caminho 
para conduzir a empresa a 
outro patamar competitivo. 

(*) - É diretor de recursos humanos 
da ao³.

José Carlos Nascimento (*) 
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Inflação reflete efeitos 
da pandemia

A alta de apenas 0,07% do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 
março demonstrou um comportamento 
inesperado dos bens industriais, que ca-
íram 0,05% no mês, além da já esperada 
redução de 0,14% em serviços. Segundo 
a instituição, é o menor resultado para 
um mês de março desde o início do Plano 
Real (1994).

Para o professor de Cenários Econômi-
cos do Centro Universitário Internacional 
Uninter, Cleverson Luiz Pereira, esta 
queda é um reflexo da pandemia, já que 
o indicador de preços no mercado, a taxa 
de inflação (IPCA), trabalha em virtude da 
demanda e oferta. “O setor de transporte 
foi o responsável pela queda no índice, uma 
vez que o setor aéreo e os combustíveis 
apresentaram quedas significativas no mês 
de março. Além disso, com o isolamento 
a atividade produtiva de alguns setores 
reduziram e até paralisaram”.

Na contramão das quedas, Pereira 
destaca o setor de alimentação. “Como 
as pessoas estão em suas residências 
em maior período de tempo, há maior 
consumo de alimentos e queda na oferta, 
gerando preço maior”, explica. O grupo 
Alimentação e Bebidas apresentou a 
maior variação positiva: passou de 0,11% 
em fevereiro para 1,13% em março. Perei-
ra explica que, mesmo com o movimento 
de estocagem, o aumento do preço dos 
alimentos ocorreu por demanda causada 
na mudança de comportamento (Fonte: 
uninter.com).

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: GEnILSO FERREIRA DA SILVA, bRASILEIRO, divorciado, nascido aos 
08/10/1965, pedreiro, natural de Gongogi - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Ferreira da Silva e de Alice Paula de Souza; A pretendente: 
nEIDInA MARCIA DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 12/05/1963, técnica de 
enfermagem, natural de Conselheiro Pena - MG, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Pedro Francisco de Souza e de Ana Andrade de Souza.

O pretendente: DAnIL DA SILVA bEzERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/02/1997, 
auxiliar de topografia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Damiao Gomes Bezerra e de Cicera Maria da Silva; A pretendente: 
KARInA SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 22/05/1994, babá, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Aureno 
Conceiçao Silva e de Marlene Ferreira dos Santos.

O pretendente: EMERSOn MEnEGhETTI, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/12/1979, 
engenheiro químico, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Norival João Meneghetti e de Risonete Maria de Oliveira Sousa Mene-
ghetti; A pretendente: CLAuDIA DE CARVALhO CuEnCA, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/04/1981, farmacêutica bioquímica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Cuenca e de Maria Celia de Carvalho Cuenca.

O pretendente: FAbIO LOTTO, brasileiro, divorciado, nascido aos 28/05/1976, coorder-
nador de segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Mario Lotto e de Maria Jose Vairo Lotto; A pretendente: DAnIELLE 
VALERIAnO DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 14/05/1993, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Marcelo Valeriano da Silva e de Ivanisia Tome Vieira.

O pretendente: RAFAEL FRAnKLIn GARCIA GOnçALVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/10/1987, separador conferente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcos José Gonçalves e de Gislaine Garcia de 
Oliveira; A pretendente: PRISCILA SOuzA E SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/06/1990, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Cláudio de Lima e Silva e de Maria Angélica Souza Gonçalves e Silva.

O pretendente: PEDRO LuIz MORAIS, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/11/1956, 
cozinheiro, natural de Nova Cruz - RN, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Tiago de Morais e de Josefa Amaro de Morais; A pretendente: FRAnCISCA 
MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/09/1961, cabeleireira, natural de 
São Miguel do Tapuio - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio da Silva Irmão e de Antonia Pereira de Sousa.

O pretendente: nILTOn MOuRA DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/07/1959, taxista, natural de Luar, Mun. de São João do Ivai - PR, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Orivaldo Tibes de Souza e de Antonilia Moura Soares; 
A pretendente: JOSICLEIDE DE ALMEIDA TOuRInhO, brasileira, divorciada, nascida 
aos 08/09/1966, do lar, natural de João Pessoa - PB, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Antônio de Almeida Tourinho e de Joana Frazão de Almeida.

O pretendente: MATEuS VICEnTE DIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/04/1999, estu-
dante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho 
de Luiz Gonzaga Dias e de Marineide Vicente Dias; A pretendente: LETICIA WASKEVICz, 
brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1994, professora, natural de Marau - RS, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Waskevicz e de Silvana Matos Waskevicz.

O pretendente: ELTOn CERInO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/04/1983, técnico em edificações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Edison Cerino dos Santos e de Elza Marina Ildefonso 
dos Santos; A pretendente: TATIAnE LEPORE LIMA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 21/01/1981, operadora de telemarketing, natural de Ribeirão Preto - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edna Lepore Delfini.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: KÉSEDY ALMEIDA ROChA, estado civil solteiro, profissão tecnólogo 
civil, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/10/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adilom da Rocha e de Ivanete de Almeida Rocha. 
A pretendente: PALOMA LOPES bARbOSA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/06/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Barbosa e de Maria Lucia Lopes da Silva.

O pretendente: VALDIR FREITAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pe-
dreiro, nascido em Montes Claros, MG, no dia (05/02/1949), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Justino Gonçalves da Silva e de Joana Serafim 
de Freitas. A pretendente: AnALIA PInTO DE MEDEIROS PASSOS, estado civil 
viúva, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/09/1966), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pinto de Medeiros e de 
Maria Pinto de Medeiros.

O pretendente: FRAnCISCO ADALTO DE SAnTAnA, estado civil solteiro, profis-
são lubrificador, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (04/12/1977), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalto Santana Filho e de Eva 
Josefa do Espirito Santo. A pretendente: FLÁVIA RODRIGuES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (01/12/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonidio Rodrigues da 
Silva e de Otelina Maria da Silva. 

O pretendente: bRunO CESAR DE ALMEIDA RAMOS, nascido em São Vicente - SP, 
no dia 07/07/1988, estado civil solteiro, profissão analista de segurança da informação, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mauro Cesar de Oliveira 
Ramos e de Rosana Silva de Almeida. A pretendente: ShIRLEY ChAn, nascida em 
Caçapava - SP, no dia 06/04/1990, estado civil solteira, profissão analista de comércio 
exterior, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Chan Wai Yin 
e de Huang Yan Ching.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

O pretendente: bRunO CRISPIM, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/03/1989, agrimen-
sor, natural de Niterói - RJ, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Rogerio Crispim e de Mercedes Aparecida dos Santos Crispim; A pretendente: MARIAnA 
DE SOuzA AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 02/12/1994, vendedora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo 
Silveira de Andrade e de Maria de Fatima de Souza Andrade.

O pretendente: LEOnARDO MEnDES DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1991, auxiliar de ar condicionado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ildo Mendes de Souza e de Antonia Moreira de 
Souza; A pretendente: ALInE DA SILVA PARREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
25/02/1990, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos de Paula Gonçalves Parreira e de 
Helena Cecilia da Silva Parreira.

O pretendente: ADRIAnO LOuREnçO DE AMORIM, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/07/1996, coletor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Manoel Ribeiro de Amorim e de Maria Louenço da Silva; A pretendente: 
LEIRIAnE DA SILVA PARREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/1997, aten-
dente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz Carlos de Paula Gonçalves Parreira e de Helena Cecilia da Silva Parreira.

O pretendente: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 02/11/1965, motorista, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Maria de Lourdes de Oliveira Santos; A pretendente: 
LAYS bARbOSA DE bASTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/10/1980, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Pedro Paulo de Bastos e de Neide Barbosa de Bastos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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E quem pode resolver 
essas questões das 
novas medidas pro-

visórias, legislações, tribu-
tações é o profissional da 
contabilidade.

Em relação aos benefícios 
dos trabalhadores, espe-
cialmente aqueles que não 
tiveram seus contratos sus-
pensos e estão trabalhando 
home office, fica estabeleci-
do que as empresas não de-
vem suspender o pagamento 
de vale-refeição, à medida 
que o funcionário continua 
cumprindo seu horário de 
trabalho e suas atividades. Já 
o vale-transporte, a empresa 
pode parar de pagar. 

Hoje em dia, de acordo com 

Quem pode resolver essas questões 
é o profissional da contabilidade.
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O número de vendas de medicamentos 
vem caindo ao longo do período de 

isolamento social.
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oA Covid-19 está mudando os hábitos 
de consumo. Para se ter ideia, a prévia 
de uma pesquisa divulgada pela FGV 
mostra que 79,1% dos brasileiros estão 
consumindo apenas o essencial. Dados 
divulgados pela plataforma Consulta 
Remédios, a maior plataforma de itens 
de farmácia do Brasil, mostra que o 
número de vendas de medicamentos 
vem caindo ao longo do período de 
isolamento social. Comparando a últi-
ma quinzena do mês de março com a 
primeira do mês de abril, a queda nas 
vendas foi de 14%.

“Estamos tendo relatos de que o 
número de vendas físicas também 
vem caindo, o que corrobora entre o 
equilíbrio do mundo físico e o virtual, 
sendo a internet o reflexo do que 
acontece fisicamente. Entre os fatores 
que estão elevando essa queda, além 
do isolamento social, podemos afirmar 
a diminuição na venda de produtos de 
higiene e perfumaria e a compra ex-
cessiva dos medicamentos, e também 
perfumaria", conta Paulo Vion, CEO da 
plataforma, que possui mais de 2000 
farmácias cadastradas a nível nacional.

A queda reflete não só o fato de que 
as pessoas estão saindo menos de casa, 
mas sobretudo, que as pessoas estão 
economizando nesse período, que traz 

Como fica o vale-refeição, plano de saúde, 
vale transporte: pergunte ao Contador

As novas decisões do governo sobre as relações empresas/empregados em meio à pandemia e incertezas 
quanto ao futuro têm gerado muitas dúvidas em toda a população

os Contadores estão interpre-
tando e aplicando as novas 
medidas publicadas pelo go-
verno, seja no campo tributá-
rio, previdenciário, trabalhis-
ta, creditício e societário, de 
acordo com as características 
de cada empresa. 

“Estamos assessorando 
nossos clientes para as toma-
das decisões mais urgentes, 
buscando assegurar o fluxo 
de caixa para que, assim, 
consigam honrar os com-
promissos essenciais, como 
o pagamento de salários, 
fornecedores e impostos”, 
avalia eparabeniza o conta-
dor Zulmir Breda, presiden-
te do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC).

dados do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), são 
quase 515 mil profissionais 
no Brasil, entre Contadores 
e Técnicos em Contabili-
dade. E no último sábado 
(25), em meio a um cenário 

tumultuado e de muito tra-
balho e desafios para esses 
profissionais, comemorou-se 
o Dia do Contador.

Acostumados a lidar com 
a dinâmica de constantes 
transformações do mercado, 

Vendas de produtos em 
farmácias têm queda de 14%

incertezas para todos. E, apesar de o 
varejo online como um todo apresentar 
crescimento, a área de itens de farmá-
cia mostra que o mar não está para todo 
tipo de peixe. Em capitais como São 
Paulo, por exemplo, a queda chegou 
a 23% e em Curitiba a queda foi maior 
ainda, com 28% a menos de vendas.

"Medicamentos com o princípio ativo 
do Hidroxicloroquina e o Nitazoxanida 
representam os maiores interesses dos 
usuários. No entanto, após exposição na 
mídia, a Anvisa tornou estes medicamen-
tos controlados, uma decisão correta 
para o momento, pois a automedicação 
é um risco que não deve ser ignorado, 
afirma a Dra. Francielle Mathias, farma-
cêutica do Consulta Remédios".
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Disciplina societária 
da COVID-19

No dia 30 de 
março de 2020, 
foi publicada, em 
edição extra do 
Diário Oficial da 
União, uma Medida 
Provisória (MP), que 
confere mais tempo 
para as empresas 
realizarem suas 
Assembleias Gerais 
Ordinárias (AGO)

Ainda, em 03 de 
abril de 2020, foi 
aprovado pelo Se-

nado o Projeto de Lei 
n° 1179/20_ (“PL”), que 
trata, entre outras pre-
visões emergenciais e 
transitórias, em razão da 
pandemia, também, de 
alguns aspectos societá-
rios. Ainda não terminou 
a tramitação do PL, mas o 
mercado já está atento às 
suas previsões, que serão 
brevemente abordadas 
aqui, embora ainda não 
sejam cogentes.

De acordo com a Lei das 
Sociedades Anônimas, as 
sociedades devem reali-
zar nos quatro primeiros 
meses seguintes ao fim de 
seu exercício social, uma 
AGO para tomar a conta 
de seus administradores, 
deliberar sobre o lucro 
líquido e dividendos, ele-
ger seus administradores 
e aprovar a correção mo-
netária do capital social. 
Disposição semelhante 
existe no Código Civil so-
bre sociedades limitadas 
e outros tipos societários. 
Porém, tendo em vista o 
cenário que estamos vi-
vendo, seria inconcebível 
realizar as assembleias 
presenciais, pois, para 
tanto, seria necessária a 
reunião dos acionistas e 
pessoal, sendo contrário 
ao recomendado pela 
Organização Mundial da 
Saúde e Ministério da 
Saúde do Brasil, em razão 
da pandemia ocasionada 
pela Covid-19.

Haja vista o descrito 
acima, a MP n° 931 vem 
com o objetivo de ajudar 
as empresas a continuar 
operando nesse novo ce-
nário, sem que se prejudi-
quem, inclusive diante do 
vencimento do mandato 
de administradores ou 
contas de administrado-
res não tomadas. Pela MP, 
as sociedades anônimas 
– S.A. têm agora sete me-
ses para realizarem suas 
AGO, contadas do fim 
do seu exercício social, 
ficando prorrogados os 
mandatos dos adminis-
tradores, membros do 
conselho fiscal e comitês 
estatuários até então.

Importante salientar 
que a MP determina 
que, até que a AGO seja 
realizada, poderá o con-
selho de administração 
ou a diretoria deliberar 
acerca da declaração dos 
dividendos, independen-
temente do que está dis-
posto no estatuto social.

A MP também abor-
da tal questão quanto 
às sociedades limitadas 
(LTDA.), ao possibilitar 
que a assembleia (ou reu-
nião) dos sócios possa se 
realizar no prazo de sete 
meses, seguintes ao fim 
de seu exercício social. 
Tal como ocorre com 

as S.A., os mandatos de 
seus administradores, da 
mesma forma, serão pror-
rogados até a realização 
da mencionada reunião. 
Neste ponto, ressaltamos 
a fundamental relevância 
dessa reunião de sócios 
para a aprovação do ba-
lanço patrimonial do ano 
anterior – no caso, 2019 –, 
para a deliberação sobre 
dividendos e para o com-
partilhamento da respon-
sabilidade pelos números 
da pessoa jurídica dos 
administradores com os 
sócios. Os administrado-
res de S.A. estão mais 
acostumados à realização 
das AGO, mas o assunto é, 
também, relevante quan-
do se trata de uma LTDA.

O mesmo prazo concedi-
do para as S.A. e LTDA. foi 
concedido às cooperativas; 
tal como naquelas, foi pror-
rogado o prazo do mandato 
dos órgãos de administra-
ção e de fiscalização.

O PL traz condições 
semelhantes,  embora 
com prazos distintos, 
propondo que o prazo 
para a realização das AGO 
ou reuniões de sócios, 
seja prorrogado até 30 
de outubro de 2020. Além 
disso, abrange tanto as 
sociedades mencionadas 
na MP, como também as 
associações e fundações.

Ressaltamos, ainda, 
que existe também a 
possibilidade de compa-
nhias abertas e fechadas, 
bem como as sociedades 
limitadas e cooperativas, 
realizarem a assembleia 
geral à distância, na qual 
o acionista poderá par-
ticipar e votar eletroni-
camente, a depender de 
regulamentação pelos ór-
gãos responsáveis. Para 
as companhias abertas 
a realização da assem-
bleia geral a distância 
depende de autorização 
da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). O 
PL aborda, também, tal 
possibilidade, em todos 
os tipos societários nele 
tratados, determinando 
que devem seguir as res-
trições à realização das 
reuniões e assembleias 
presenciais, inclusive 
possibilitando que estas 
sejam realizadas por meio 
eletrônico.

Por fim, lembramos que, 
por se tratar de uma me-
dida provisória, é impor-
tante ter em mente, que 
ela terá vigor pelo prazo 
de cento e vinte dias, con-
tados de sua publicação, 
sendo necessária a apro-
vação por uma comissão 
mista de deputados e 
senadores, para posterior 
referendo pelos plenários 
da Câmara dos Deputados 
e Senado Federal. Neste 
caso em tela, entretanto, 
a MP tem validade além da 
prorrogação do prazo das 
assembleias e reuniões 
de sócios. O PL, por sua 
vez, nem em vigor está, 
mas vale estar ciente do 
que vem sendo discutido. 

(*) - Sócia fundora do Ff Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

privado com foco em contratos, 
contencioso cível, arbitragem, 

imobiliário, família e sucessões.
elisa.figueiredo@fflaw.com.br

(**) - Advogada do FF Advogados, 
atua nas áreas de Direito societário, 

mercado de capitais e 
governança corporativa

carolina.fiorin@fflaw.com.br 
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1.CONTEXTO OPERACIONAL: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO 
PAULO, com registro provisório na ANS sob nº 30.362-3, desde 16/03/1999, 
opera planos privados de saúde no Segmento Primário Principal (SPP), Mo-
dalidade Medicina de Grupo, com atendimento em hospitais, consultórios, 
clinicas e laboratórios especializados. 1.1. A abrangência geográfica com-
preende os seguintes municípios: São Paulo (Capital), Grande São Paulo 
(Arujá, Atibaia, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Osasco, Parque São Luis, Poá, Rochedale, Santo Antonio, Su-
zano, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista), Região do ABC (Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul) e Litoral Paulista (Caraguatatuba, Cubatão, 
Guarujá, Itanhaem, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São 
Vicente, Ubatuba). 1.2. O responsável e Diretor Geral do CENTRO TRAS-
MONTANO DE SÃO PAULO é o Sr. Fernando Jose Moredo e é responsável 
perante ANS, em conformidade com a RDC 79/2001 é o Dr. Julio Cesar de 
Machado Lobato. 1.3. O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO opera 
Planos Pessoa Física e Pessoa Jurídica. 1.4. Os Planos são comercializados 
por empresas especializadas e por pessoal próprio; a apropriação ao resul-
tado é feita mediante o registro das notas fiscais recebidas no exercício, na 
rubrica Despesas de Comercialização, conforme Plano de Contas Padrão 
da ANS, estipulado pela RN 322/2013. 1.5. O Patrimônio Líquido do CEN-
TRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO em 31/12/2019 é de R$252.211 que 
se encontra acima do Capital Social mínimo calculado e exigido pela RDC 
77/2001. 2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras (contábeis) foram prepa-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base 
nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 
alteradas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e de acordo com 
o novo plano de contas da Agência Nacional de Saúde (“ANS”) instituído 
pela Resolução Normativa (“RN”) nº 322/2013, e alterações posteriores. 
2.1. Principais práticas contábeis: O CENTRO TRASMONTANO DE SÃO 
PAULO, por ser uma associação sem fins lucrativos, está desobrigado de 
efetuar a apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, bem como 
a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, conforme Regulamento 
do Imposto de Renda - RIR, Decreto 3000 de 26/03/99. As principais práticas 
contábeis adotadas pela Entidade estão descritas a seguir: 2.2.1 Apuração 
do resultado: • Receita: o resultado das transações é apurado pelo regime 
de competência dos exercícios e considera as contraprestações emitidas de 
planos de assistência à saúde, que são contabilizadas com base nos contra-
tos emitidos na modalidade de pré-pagamento, na data da competência da 
cobertura dos planos. • Custo: os eventos indenizáveis são constituídos de 
acordo com as faturas apresentadas pela rede credenciada, profissionais da 
saúde, clinicas, hospitais, laboratórios, etc, Como parte dessas faturas não 
são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocorri-
dos e não avisados são registrados mediante constituição da Provisão para 
Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), calculados de acordo com 
Nota Técnica aprovada pela ANS. 2.2.2 Estimativas contábeis: As demons-
trações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 
provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo 
de determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contin-
gentes, provisões técnicas, estimativas da vida útil de determinados ativos e 
outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estima-
tivas e premissas. 2.2.3 Moeda funcional e de apresentação das demons-
trações contábeis: A moeda funcional da Entidade é o real, mesma moeda 
de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2.4 Caixa e 
equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimen-
to, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. 2.2.5 Créditos de operações com pla-
nos de assistência à saúde: São registrados e mantidos no balanço pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à 
conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de assistência 
à saúde para os planos médico hospitalares. A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa de contraprestação efetiva é constituída para os valo-
res vencidos há mais de 60 dias para pessoa física. 2.2.6 Investimentos: 
São representados por participações em empresas controladas e avaliadas 
pelo método da equivalência patrimonial. 2.2.7 Imobilizado: Registrado ao 
custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais 
encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de 
projetos. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas 
definidas pela legislação do imposto de renda. O saldo da reserva de reava-
liação, conforme facultado pela Lei 11.638/07 será mantido até sua completa 
amortização, que segue a vida útil do bem reavaliado. 2.2.8 Arrendamento 
mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhe-
cidos no ativo imobilizado e no passivo de empréstimos e financiamentos, 
pelo menor entre o valor presente das parcelas mínimas obrigatórias do con-
trato ou valor justo do ativo, dos dois o menor, acrescidos, quando aplicável, 
dos custos iniciais diretos incorridos na transação. A depreciação dos bens 
é calculada pelo método linear às taxas definidas pela legislação do imposto 
de renda. Os contratos de arrendamento mercantil o benefício sobre o ativo 
arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos nessa 
base. 2.2.9 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um 
ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que 
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou 
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as me-
lhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
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ATIVO Notas 2.019 2.018 
ATIVO CIRCULANTE  185.102 155.236
Disponível..................................................  218 69
Realizável..................................................  184.884 155.167
Aplicações Financeiras............................... 2.2.4 141.447 113.369
Aplicações Garantidoras de Provisões
    Técnicas..................................................  57.394 54.824
Aplicações Livres........................................  84.053 58.545
Créditos de Operações com
     Planos de Assistência à Saúde.......... 2.2.5 39.343 40.517
Contraprestação Pecuniária/Prêmio 
     a Receber..............................................  39.343 40.517
Bens e Títulos a Receber.......................... 4 3.928 1.032
Despesas Antecipadas.............................  167 249
ATIVO NÃO CIRCULANTE........................  160.629 150.955
Realizável a Longo Prazo.........................  7.362 6.540
Depósitos Judiciais e Fiscais 6 7.362 6.405
Outros Créditos a Receber 
    a Longo Prazo.........................................  - 135
Investimentos............................................ 2.2.6 121.471 116.568
Participações Societárias pelo Método 
     de Equivalência Patrimonial...................  121.471 116.568
Participações Societárias em 
     Rede Assistencial Não Hospitalar..........  100 100
Participações Societárias em
      Rede Hospitalar.................................... 7 121.371 116.468
Imobilizado................................................ 2.2.7 - 8 31.515 27.414
Imóveis de Uso Próprio...............................  28.205 23.899
Imóveis - Não Hospitalares.........................  28.205 23.899
Imobilizado de Uso Próprio.........................  3.142 3.156
Não Hospitalares........................................  3.142 3.156
Outras Imobilizações..................................  168 359
Intangível...................................................  280 433
TOTAL DO ATIVO.......................................  345.731 306.191

EVENTOS PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.............. 134.395 26.372 160.767
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas.... 26.372 (26.372) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício...........  44.628 44.628
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.............. 160.767 44.628 205.395
Aumento Patrimônio Social com lucros e reservas.... 44.628 (44.628) -
Lucro/Superávil/Prejuízo Líquido do Exercício...........  46.816 46.816
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.............. 205.395 46.816 252.211

PASSIVO Notas 2.019 2.018
PASSIVO CIRCULANTE....................................  90.762 88.126
Provisões Técnicas de Operações 
 de Assistência à Saúde.....................................  81.087 77.384
Provisões de Prêmios / Contraprestações.........  23.535 20.347
Provisão de Prêmio / Contraprestação
   Não Ganha – PPNG........................................ 9 23.535 20.347
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
   para SUS......................................................... 9 10.780 13.957
Provisão de Eventos a Liq. p/ Outros 
  Prestadores de Serv.  Assist. ........................... 9 33.611 28.685
Provisão para Eventos Ocorridos e 
   Não Avisados (PEONA)................................... 9 13.161 14.395
Outros Débitos de Operações com 
   Planos de Saúde..............................................  - 2.265
Outros Débitos de Operações com 
  Planos de Assistência à Saúde........................  - 2.265
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  2.317 2.045
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............. 11 117 119
Débitos Diversos.................................................  7.241 6.313
PASSIVO NÃO CIRCULANTE...........................  2.758 12.670
Provisões Técnicas de Operações 
  de Assistência à Saúde.....................................  - 10.345
Provisão de Eventos / Sinistros 
  a Liquidar para o SUS.......................................  - 10.345
Tributos e Encargos Sociais a Recolher.............  1.695 91
Parcelamento de Tributos e Contribuições..........  1.695 91
Empréstimos e Financiamentos a Pagar............ 11 - 123
Débitos Diversos.................................................  1.063 2.111
Patrimônio Líquido / Patrimônio Social..........  252.211 205.395
Capital Social / Patrimônio Social.......................  205.395 160.767
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits 
  Acumulados ou Resultado.................................  46.816 44.628
TOTAL DO PASSIVO..........................................  345.731 306.191

  Notas 2.019 2.018
Contraprestações Efetivas de Plano 
 de Assistência à Saúde.........................................  525.559 484.447
Receitas com Operações de Assistência à Saúde...  525.559 484.447
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos.........  525.559 484.447
Eventos Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos..  (388.879) (363.127)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados............  (390.113) (360.287)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros
   Ocorridos e Não Avisados......................................  1.234 (2.840)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM 
 PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.................  136.680 121.320
Outras Receitas Operacionais de Planos de 
   Assistência à Saúde..............................................  5.057 3.078
Outras Despesas Operacionais com Plano de 
Assistência à Saúde.................................................  (14.402) (16.963)
Outras Despesas de Operações de Planos de 
 Assistência à Saúde................................................  (6.122) (3.403)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção 
  de Riscos e Doenças..............................................  (735) (953)
Provisão para Perdas Sobre Créditos.......................  (7.545) (12.607)
RESULTADO BRUTO...............................................  127.335 107.435
Despesas de Comercialização.................................  (18.778) (12.845)
Despesas Administrativas.........................................  (71.022) (68.576)
Resultado Financeiro Líquido................................  3.564 3.555
Receitas Financeiras................................................  6.396 5.557
Despesas Financeiras..............................................  (2.832) (2.002)
Resultado Patrimonial............................................  5.717 15.059
Receitas Patrimoniais...............................................  5.717 15.059
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 
  E PARTICIPAÇÕES...............................................  46.816 44.628
RESULTADO LÍQUIDO............................................  46.816 44.628

 2019 2.018
ATIVIDADES OPERACIONAIS............................. 7.549 4.608
Recebimentos de Plano Saúde (+)......................... 497.172 477.869
Resgate de Aplicações Financeiras (+).................. 473.795 294.613
Recebimentos de Juros de Aplicações 
  Financeiras (+)...................................................... 6.406 5.558
Outros Recebimentos Operacionais (+)................. 665 2.017
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores 
   de Serviço de Saúde (-)....................................... (421.755) (393.939)
Pagamentos de Comissões (-)............................... (10.694) (7.263)
Pagamentos de Pessoal (-).................................... (16.472) (15.624)
Pagamentos de Serviços Terceiros (-).................... (16.565) (13.531)
Pagamentos de Tributos (-)..................................... (28.002) (23.140)
Pagamentos de Processos Judiciais (-).................. (3.850) (5.772)
Pagamentos de Aluguel (-)..................................... (1.895) (1.896)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (-)............. (1.129) (131)
Aplicações Financeiras (-)....................................... (463.610) (295.105)
Outros Pagamentos Operacionais (-)..................... (6.517) (19.048)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO......................... (7.272) (4.642)
Pagamentos de Aquisição de Ativo 
   Imobilizado - Outros (-)........................................ (7.272) (4.642)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO...................... (128) (120)
Pagamentos de Amortização de Emp./
   Financiamentos/Leasing (-).................................. (128) (120)
CAIXA LIQUÍDO..................................................... 149 (154)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA........................... 149 (154)
CAIXA – Saldo Inicial.............................................. 69 223
CAIXA - Saldo Final................................................ 218 69

Senhores Associados, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2.019 bem como as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes. Perspectivas e planos da Administração: O ano de 2019 em continua melhoria de seus sistemas 
de gestão de custos aperfeiçoou os processos ganhando eficiência operacional, melho rou o nível de atendimento para os beneficiários e fornecedores, ampliando e modernizando as unidades de atendimento 
e rede de credenciados Agradecimentos: Agradecemos confiança todos seus associados pelo apoio e confiança demonstrados e aos nossos funcionários, colaboradores e corretores pelo empenho e dedi-
cação, e o apoio dos Órgãos Reguladores que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Entidade em 2019. São Paulo, 01 de março de 2020.

nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não cir-
culantes. 2.2.10 Provisões técnicas: Entre os critérios a serem observados 
para constituição de provisões técnicas, foi deliberada pela ANS a constitui-
ção da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (“PEONA”), que 
consiste basicamente na modificação do momento do reconhecimento do 
evento de “quando avisados” para “quando ocorridos”, calculado de acordo 
com Nota Técnica Atuarial aprovada pela ANS. 2.2.11 Provisão de Eventos 
a liquidar com operações de assistência à saúde: São registrados com 
base nas faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela 
operadora, em contrapartida à conta de despesa de eventos indenizáveis 
líquidos (custo de serviços prestados), quando relativa a serviços de assis-
tência prestados aos seus associados. Essas contas de resultado incluem 
também outros custos de pessoal e custos de atendimento da rede própria. 
2.2.12 Empréstimos e financiamentos: São registrados pelo valor do prin-
cipal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balan-
ço. 3. CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS A RECEBER: O faturamento 
das mensalidades dos planos é emitido por boletos de cobrança bancária 
e registrado na contabilidade pelo regime de competência, o saldo desta 
rubrica refere-se aos valores das mensalidades a receber deduzidas das 
vencidas a mais de 60 dias. 
4. TÍTULOS E CRÉDITO A RECEBER: 31/12/2019 31/12/2018
Agencias/Concessionárias (1)............................ 3.377 555
Créditos a Receber............................................. 551 477
TOTAL................................................................. 3.928 1.032
(1) Refere-se a primeira mensalidade recebida pelos agentes/conces-
sionárias na comercialização dos planos junto aos novos associados. 5. 
OUTROS VALORES E BENS: Refere-se a cheques devolvidos e cheques 
pré-datados de acordos efetuados com associados de mensalidades pen-
dentes. 6. DEPÓSITOS JUDICIAIS: Estão representados na rubrica “Valo-
res e Bens” no Ativo Não Circulante e são provenientes de ações judiciais 
em andamento, cuja previsão de ganho e recebimento deve ultrapassar 365 
dias. 7. INVESTIMENTOS: As principais informações das participações so-
cietárias, mantidas em 31 de dezembro de 2019 são:
      Resultado de
  Resultado  participação
 Saldos de Partici- Saldo  em contro-
 em pação em  em ladas em
Empresa 31/12/2018 Controladas 31/12/2019 31/12/2018
IGESP S/A Centro 
  Medico Cirurg.
    Inst.Gast.SP......... 116.468 4.903 121.371 14.378
Farmácia 
 Trasmontano Ltda... 100  100 
Total Geral.............. 116.568 4.903 121.471 14.378
O resultado de Participação em controladas, é resultante da equivalência 
patrimonial entre o valor investido e o patrimônio líquido da controlada.
8. IMOBILIZADO:   2019 2018
 Custo Deprec. 
Contas Corrigido Acumulada Líquido Líquido
Imóveis Uso Próprio
Não Hospitalares...................... 33.054 4.849 28.205 23.899
Maquinários e Equipamentos... 1.553 817 736 577
Instalações............................... 2.101 904 1.197 1.332
Equip.Inform............................. 1.616 1.324 292 192
Móveis e Utensílios................... 1.859 1.178 681 720
Veículos..................................... 496 260 235 335
Benfeitorias bens de Terceiros.. 1.236 1068 168 359
Total.......................................... 41.915 10.400 31.515 27.414
9. PROVISÕES TÉCNICAS:  2019 2018
Provisão de Premio/Contraprestação não Ganha -PPNG 23.535 20.347
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/SUS 10.780 13.957
Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar/Outros
  prestadores Serviços Assistenciais 33.611 28.685
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
  (rede credenciada)-PEONA 5.315 4.328
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (SUS)-PEONA 7.846 10.067
TOTAL 81.087 77.384

10. PROCESSOS JUDICIAIS: O Centro Trasmontano de São Paulo possui 
processos judiciais, onde responde tanto no polo ativo como no polo passivo, 
no montante de R$ 11.633 milhões, conforme discriminado.  A posição da 
assessoria jurídica sobre os processos cíveis e trabalhistas movidos contra 
a Entidade, tem probabilidade de perda remota, razão pela qual não há ne-
cessidade de constituição de provisão. Os processos de ações cíveis contra 
terceiros, a entidade já obteve acordos em 90% dos processos e nos 10% 
restantes, a probabilidade de ganho é certa.
Natureza Valor Total
Trabalhistas........................................... 2.027
Cíveis – Passiva.................................... 9.606
Total 11.633
11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: São empréstimos contraídos 
junto a Instituições financeiras e estão classificados no circulante os valores 
com vencimento até 12 meses no montante de R$ 117. 12. COBERTURA 
DE SEGUROS: Os seguros são contratados sob a forma de limite máximo 
de indenização único, valores considerados suficientes pela Administração 
da Entidade para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos. Os prin-
cipais seguros e suas respectivas coberturas em 31 de dezembro de 2019 
e 2018 estão relacionados no quadro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2019 Cobertura 2018
Incêndio, raio, explosão e vendaval....... 5.000 5.000
Danos elétricos comuns........................ 100 100
Roubo e furtos de bens......................... 50 50
Equipamentos eletrônicos...................... 100 100
Perda/ Pagamento Aluguel.................... 300 300
Responsabilidade civil........................... 100 100
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos.. 11 11
Roubo /Valores em Transito................... 10 10
Roubo/ F.Qualif. Val Internos.................. 25 25
Vendaval/ciclone/tornado....................... 300 300
Recomposição de documentos.............. 100 100
Despesas Fixas – Pl 6 meses................ 1.000 1.000
Total...................................................... 7.096 7.096
13. RESSARCIMENTO AO SUS: A Operadora procedeu aos lançamentos 
contábeis do ressarcimento ao SUS apenas para atendimento do disposto 
na IN nº 05 de 30/09/2011, efetuando os registros contábeis dos avisos 
recebidos no exercício pelo percentual histórico de cobrança (% hc). Os 
valores devidos até 30/04/2017 foram parcelados em até 180 meses de 
acordo com as Leis 11.941/09 e 13.043/14 e 13.946/17 e quitados no exer-
cício. 14. EVENTOS MEDICOS HOSPITALARES: A distribuição dos saldos 
do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALAR ASSISTENCIA 
MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS 
do 4º. Trimestre de 2019 está em conformidade com Oficio Circular DIOPE 
Nº 01, de 01/01/2013, referente aos planos individuais firmados, posterior-
mente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade 
de preço pré-estabelecido.

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recuperações)

PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI: 41111101
Antes da Lei Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Propria 749.133,68 1.868.929,45 38.672,06 27.475.486,73 0,00 0,00 30.132.221,92
Rede Contratada 2.267.639,41 1.849.083,47 1.363.063,87 5.620.594,94 1.696.981,08 519.671,23 13.317.034,00
Totais 3.016.773,09 3.718.012,92 1.401.735,93 33.096.081,67 1.696.981,08 519.671,23 43.449.255,92

 PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES PÓS LEI: 41111102
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Propria 3.805.811,14 13.584.601,87 289.220,47 132.275.271,27 0,00 0,00 149.954.904,75
Rede Contratada 32.755.000,67 30.596.730,89 23.365.680,93 52.807.052,83 7.488.926,79 2.313.643,97 149.327.036,08
Totais 36.560.811,81 44.181.332,76 23.654.901,40 185.082.324,10 7.488.926,79 2.313.643,97 299.281.940,83

 PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS PÓS LEI: 41111106
 Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atend. Demais Despesas Total
Rede Propria 1.057.080,71 2.424.059,76 33.961,61 14.397.771,25 0,00 0,00 17.912.873,33
Rede Contratada 8.170.276,43 5.048.218,10 1.406.493,05 6.846.966,05 462.894,30 255.065,21 22.189.913,14
Totais 9.227.357,14 7.472.277,86 1.440.454,66 21.244.737,30 462.894,30 255.065,21 40.102.786,47

Ilmos. Srs. Diretores do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - 
TRASMONTANO São Paulo (SP). Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis do CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO - TRASMONTA-
NO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do CENTRO TRASMONTA-
NO DE SÃO PAULO - TRASMONTANO, em 31 de dezembro de 2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela NAS - Agência Nacional de 
Saúde. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Enti-
dade, 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 responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis: A administração da Entidade é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 

a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos 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 nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-
ponsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção 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 de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção re-
levante 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 dis-
torção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a ra-
zoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais 
se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos. Outros Assuntos: Farmácia Trasmontano Ltda.: A empresa 
Farmácia Trasmontano Ltda., controlada pelo Centro Trasmontano de São 
Paulo, teve suas demonstrações contábeis por nós auditadas. IGESP S/A.  A 
entidade é controladora do IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de São Paulo, teve suas demonstrações contábeis por 
nós auditadas. São Paulo, 31 de março de 2020.

Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S.
CRC – 2PA 0262/T-9

José Aparecido Maion - Contador - CRC 1–SP– 117.681/O-3

ATIVO R$ Mil
Circulante 2.195
Disponibilidades 1.259
Outros Créditos 910
Carteira de Câmbio 779
Câmbio Comprado a liquidar 0
Direitos s/vendas de câmbio  779
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos 0
Diversos 131
Adiantamentos 0
Impostos e Contrib. a Compensar 119
Pagamentos a Ressarcir 9
Devedores Diversos - País  3
Outros Valores e Bens 26
Despesas Antecipadas 26
Não Circulante 47
Permanente 47
Imobilizado de Uso 47
Imobilizações em Curso 32
Instalações 4
Móveis e Equipamentos de Uso 25
Sistema de Processam. Dados 16
Sistema de Segurança e Comun.  15
(-) Depreciação Acumulada -45
Outros Ativos Intangíveis 0
Gastos de Organiz. Expansão 3
(-) Amortização Acumulada -3
TOTAL DO ATIVO 2.242

PASSIVO R$ Mil
Circulante 1.112
Outras Obrigações 1.112
Carteira de Câmbio 777
Câmbio Vendido a Liquidar 777
Obrig. por compra de Câmbio 0
Fiscais e Previdenciárias 45
Diversos 290
Obrigações por Aquis. Bens 1
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 202
Credores Diversos - País 87

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.119
Capital Social 1.036

Domiciliados no País 1.036
Reservas de Lucros 83

Reservas de Lucros Especiais 83

Contas de Resultado 11
Receitas Operacionais 1.118
Despesas Operacionais -1.107

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.242

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Março de 2020

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

VALDEMIR SOPRANI
Contador:  CRC 1SP 0088327/O-0

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembléia Geral - Ordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Marginal Direita do Tietê, 
800, a se reunirem em assembleia geral ordinária, nesta Capital, às 14:00 horas do dia 06 de maio de 2020, por conta da pandemia do 
Covid-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fi m de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos adminis-
tradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas em 18/04/2020 relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2019; 2) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício, bem como a distribuição dos dividendos. São Paulo, 27.04.20. A Diretoria

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
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Para não ficarem no prejuízo, empresários optaram 
pelo adiantamento das férias coletivas de seus fun-
cionários e outras pelo modelo de home office, no 

qual o empregado realiza a sua carga horária normalmente, 
só que em sua casa. Muitas escolas tiveram que fechar 
suas portas por tempo indeterminado, fazendo assim, 
com que pais e filhos fiquem em isolamento social. Agora 
muitos trabalhadores possuem o desafio de conciliar o 
trabalho com os cuidados com a família. 

Para Flávio Thenorio, Presidente da Arena Baby – rede de 
franquia de brechó infantil, para ter uma rotina de trabalho 
organizada em casa é importante elaborar uma programa-
ção para começar as atividades, para que assim, consiga 
realizar todas as pendências e não ficar sobrecarregado. 
“Tomo um belo café da manhã para iniciar as atividades, 
depois procuro elencar quais são as prioridades e fazer uma 
agenda para ter maior eficiência. Os principais desafios 
com o home office no período de quarentena é o fato de 
estarem todos em casa, pois é inevitável a interação com 
todos”, comenta. 

Já para Marco Giroto, Fundador da SuperGeeks, pri-
meira e maior escola de Programação e Robótica (Ciência 
da Computação) para crianças e adolescentes do Brasil, 
para o trabalho nessa modalidade ser bem executado, ele 
necessita que a pessoa tenha muita disciplina e acesso a 
um ambiente calmo, que comporte o modelo de trabalho. 
“O ideal é ter um lugar exclusivo para o home office, de 
preferência um escritório dentro de casa, se isso não for 
possível, criar um espaço compartilhado, mas que não seja 
perto de lugares com muita passagem de pessoas ou perto 
de distrações”, comenta Marco.   

HoMe office se 
torna o Modelo 
de trabalHo. 
coMo conciliar 
coM a vida 
faMiliar

sobre como a rotina da família mudou drasticamente com 
os decretos de quarentena. “Enquanto realizamos reuniões 
(videoconferências), tocamos e-mails, alternamos com 
brincadeiras, troca de fraldas e fazemos a sua alimentação, 
tudo isso, sem perder o foco do trabalho e o crescimento 
da nossa filha”, afirma Julie Ane.

O empreendedor Mario Gasperini, CEO da Primicia, em-
presa de varejo no setor de artigos de turismo, que tem duas 
crianças pequenas em casa, fala sobre como é a conciliação 
do home office com a educação das crianças nesse período 
de quarentena. “Dividimos as tarefas domésticas, inclusive 
atribuindo a elas tarefas mais fáceis de serem realizadas. 
Reservamos um horário fixo 
destinado para os estudos 
e para as participações das 
vídeo aulas do colégio. Desse 
modo, elas compreendem 
que enquanto trabalhamos, 
elas têm o momento delas, 
respeitando o nosso traba-
lho”, comenta Mario. 

Para Eder Oliveira, Diretor 
de Expansão da MTCred, 
rede de serviços de crédito, 
o home office em tempos 
de quarentena é um grande 
desafio para todos aqueles 
que possuem filhos peque-
nos em casa e temos que 
fazê-los compreender que 
neste momento os pais estão 
ocupados trabalhando, mes-
mo estando em casa. “Para 
os pais que possuem filhos 
com idade de entendimento, 
esse momento sem dúvida 
é uma grande oportunidade 
de demonstrar o valor do 
trabalho, da disciplina e da 
dedicação e principalmente 
ter amor pelo que faz”.

Rafael Matos, Sócio Fundador do N1 Chicken, rede de 
franquia de delivery de frango frito, informou que liberou 
todos os colaboradores de sua franqueadora para trabalhem 
em home office, mas antes forneceu um treinamento para 
que todos estivessem aptos a essa modalidade de trabalho. 
“O conceito de home office ainda é muito novo para nós 
brasileiros, mesmo sendo praticado por muitas empresas. 
Existe ainda questões a serem exploradas para manter e 
aumentar a produtividade da modalidade, como com cer-
tas ferramentas de comunicação, controle e execução de 
tarefas”, comenta Rafael.

“dividimos as 
tarefas domésticas, 
inclusive atribuindo 

a elas [crianças] 
tarefas mais 

fáceis de serem 
realizadas. 

reservamos 
um horário fixo 
destinado para 

os estudos e para 
as participações 
das vídeo aulas 

do colégio. 
desse modo, elas 

compreendem 
que enquanto 

trabalhamos, elas 
têm o momento 

delas, respeitando 
o nosso trabalho.

A Analista de Marketing da Seguralta, rede de corretora 
de seguros, Daniele Carareto, conta que o seu ambiente 
para o home office está sendo bem setorizado e organizado. 
“Anoto tudo que preciso fazer, faço listas e divido as minhas 
tarefas em categorias. Só inicio uma nova tarefa quando 
termino de fazer a anterior, já que executar mais de uma 
tarefa ao mesmo tempo, dá a sensação de que nada será 
finalizado”, comenta sobre como realiza a sua organização 
para o trabalho. 

Para a empresária Julie Ane Guimarães Ferreira, Diretora 
de Novos Negócios da Neo Delivery, franquia de aplicativo 
de entrega via moto frete, o home office se tornou um de-
safio, já que possui uma criança pequena em casa. Ela fala 

Após a Organização Mundial de Saúde decretar pandemia devido ao novo Coronavírus, a orientação que foi divulgada é de que a população 
evite sair de casa e encarar aglomerações. Em diversos estados do país, governadores decretaram quarentena por duas semanas para evitar 
a proliferação do vírus. Devido aos decretos realizados, muitas empresas, comércios e até instituições educacionais tiveram que suspender 

suas atividades presenciais. 

rotina de trabalHo
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Operações Continuadas                          31 de Dezembro
Receitas Operacional Bruta     NE                   2019                   2018
Receitas de Educação
Anuidades Escolares sem Gratuidades 25 24.644.230,00 22.968.327,17
Anuidades Escolares com Gratuidades 25 2.563.335,26 2.715.748,28
Outras Receitas Educacionais 6.565.001,84 5.722.266,98
Receitas Anuidades Exercícios Anteriores 7.749,00 22.243,00
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Parciais 29 (71.100,00) (100.753,00)
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Integrais 29 (2.492.235,26) (2.614.995,28)
(-) Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (1.852.340,00) (1.861.463,00)
(-) Descontos Comerciais (8.938.506,54) (7.013.401,26)

Sub-total das Receitas de Educação 20.426.134,30 19.837.972,89
Outras Receitas
Receitas com Alugueis 2.542.450,60 2.232.010,66
Receita com Subvenções 26 1.508.414,49 1.378.744,57
Receita com Trabalho Voluntário 32 1.218.179,95 1.180.348,00
Outras 145.801,16 447.694,15

Total das Receitas 25.840.980,50 25.076.770,27
Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores 27 (12.275.769,28) (11.883.914,12)
Despesas c/ serviços prestados (1.327.163,66) (1.288.563,99)
Despesas impostos e contribuições (87.143,96) (70.488,02)
Despesas administrativas e gerais 28 (2.996.606,56) (3.209.348,02)
Despesas c/ material de consumo (3.419.654,07) (3.487.643,95)
Despesas de depreciação / amortização (1.918.475,49) (1.916.550,03)
Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 29-30 (5.264.839,16) (5.438.470,36)
(-) Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 29-30 5.264.839,16 5.438.470,36
Despesas com Contribuições previdenciárias 31 (2.858.657,71) (2.766.865,83)
(-) Isenção de Contribuições previdenciárias 31 2.858.657,71 2.766.865,83
Despesa com Trabalho Voluntário 32 (1.218.179,95) (1.180.348,00)
Outras despesas (410.751,56) (2.027.565,95)

Total dos Custos e Despesas (23.653.744,53) (25.064.422,08)
Superávit / (Déficit) antes das Receitas/Despesas Financeiras 2.187.235,97 12.348,19
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras      1.503.169,99      1.357.050,40
Despesas financeiras (76.066,31) (53.915,32)

Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras      1.427.103,68      1.303.135,08
Superávit / (Déficit) do Exercício 3.614.339,65 1.315.483,27

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais 1)

      31/12/2019       31/12/2018
Saldo Inicial 77.149.143,85 75.833.660,58
Transferência - -
Superávit/Déficit do Exercício    3.614.339,65    1.315.483,27

Saldo Final 80.763.483,50 77.149.143,85

Ativo                          31 de Dezembro
Ativo Circulante     NE                  2019                  2018
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 26.727.828,00 22.283.609,57
Clientes 7 1.386.629,64 1.359.867,20
Adiantamentos 9 153.333,70 143.175,58
Créditos a Receber 11 82.997,58 -
Despesas antecipadas 10 18.018,75 15.981,28
Total do Ativo Circulante 28.368.807,67 23.802.633,63
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 12 5.927.979,74 5.824.746,08
Investimento 13 29.548.638,56 29.916.535,60
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 14 40.341.659,70 40.525.892,74
Intangível (-) Amortização Acumulada 15 29.934,80 30.154,12
Total do Ativo Não Circulante   75.848.212,80   76.297.328,54
Total do Ativo 104.217.020,47 100.099.962,17

Passivo                          31 de Dezembro
Passivo Circulante     NE                  2019                  2018
Fornecedores 5L 417.676,07 477.775,42
Obrigações trabalhistas e sociais 16 462.271,97 445.639,08
Obrigações fiscais e tributárias 17 270.591,88 254.298,17
Anuidades antecipadas 18 1.743.591,40 1.440.693,17
Outras contas a pagar 20 440.850,94 444.794,19
Total do Passivo Circulante 3.334.982,26 3.063.200,03
Passivo Não Circulante
Provisão para contingencias 19 20.005.293,94 19.887.618,29
Obrigações de longo prazo 21 113.260,77 -
Total do Passivo Não Circulante 20.118.554,71 19.887.618,29
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 22 77.149.143,85 75.833.660,58
Superávit / (Déficit) acumulado 22 3.614.339,65 1.315.483,27
Total do Patrimônio Líquido   80.763.483,50   77.149.143,85
Total do Passivo 104.217.020,47 100.099.962,17

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais 1)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ. 62.207.634/0001-77

Balanço Patrimonial 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais 1) Demonstração do Resultado Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais 1)

Atividades Operacionais                   2019                   2018
Resultado Líquido Ajustado: 6.004.521,29 5.241.094,34
Superavit/Déficit do exercício 3.614.339,65 1.315.483,27

Despesas/Receitas que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 1.918.475,49 1.916.550,03
Ajuste Depreciação e Amortizações - (94.817,00)
Estimativa de créditos de difícil liquidação 354.030,50 567.516,69
Provisão para contingências 117.675,65 1.536.361,35

Variações nos Ativos (579.219,77) (927.085,22)
Contas a Receber (380.792,94) (677.930,27)
Adiantamentos (10.158,12) (13.933,02)
Créditos a receber (82.997,58) 600.000,00
Despesa do exercício seguinte (2.037,47) (490,86)
Depósitos judiciais para recursos (103.233,66) (284.731,07)
Outras Contas a Receber - (550.000,00)

Variações nos Passivos 385.043,00 (269.499,12)
Fornecedores (60.099,35) 6.211,33
Obrigações fiscais e tributárias 16.293,71 (7.894,15)
Obrigações trabalhistas e sociais 16.632,89 (69.190,39)
Adiantamento de clientes 302.898,23 (167.719,84)
Outras obrigações 109.317,52 (30.906,07)

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades Operacionais 5.810.344,52 4.044.510,00
Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (1.366.126,09) (2.560.281,75)
Baixas de imobilizado ao valor líquido - 109.657,46

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades de Investimentos (1.366.126,09) (2.450.624,29)
Atividades de Financiamento
Bens Recebidos em doação - -

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento - -
Fluxo de Caixa (Aplicado) Gerado no Exercício 4.444.218,43 1.593.885,71
Caixa e equivalentes no início do período 22.283.609,57 20.689.723,86
Caixa e equivalentes no final do período 26.727.828,00 22.283.609,57

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 4.444.218,43 1.593.885,71

1. Contexto operacional: ABASE – ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACI-
ONAL, CNPJ 62.207.634/0001-77, é uma entidade de direito privado, de natureza confessional, beneficente e
filantrópica, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, consti-
tuída sob os ensinamentos e carisma do Padre André Coindre. A ABASE tem por finalidade a educação e
assistência social como instrumento de promoção, defesa e proteção da infância, da adolescência, da juventude
e de adultos, em consonância com Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso. A ABASE
mantém algumas instituições com o fim específico de prestar serviços educacionais e afins a sociedade,
mediante o pagamento, pelos tomadores de tais serviços, de valores previamente ajustados. Tais instituições
têm a finalidade de obter numerário para ser aplicado nas instituições benemerentes, ou de assistência social,
mantidas pela ABASE. A ABASE mantém instituições prestadoras de assistência social, que destinam a
amparar as crianças e adolescentes em situação de risco, que se encontrem matriculados em escola regular,
mantendo-os em suas dependências em período diurno diverso àquele em que estudam. Aos quais são ofere-
cidas além da alimentação básica, variada gama de informações técnicas e de desenvolvimento cultural, bem
com recreação esportiva e formação humana e religiosa, complementares à sua formação como cidadãos. Tem
como objetivo geral prestar assistência à criança, adolescente e seus familiares com vistas à promoção huma-
na, qualidade de vida, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia. Como
Entidade Religiosa de ensino e de assistência social, aplica recursos em Gratuidade nas Atividades Educaci-
onais (Bolsas de Estudos) e Assistência Social (Projetos) direcionados as pessoas em situação de risco e
vulnerabilidade social. As receitas auferidas pela Entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão
sujeitas à tributação, conforme legislação em vigor aplicável às entidades de fins não econômicos e com
finalidade assistencial. Os Resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais. Para manter-se como uma entidade sem finalidade de lucro, as seguintes condições
devem ser seguidas pela entidade, as quais estão sendo rigorosamente cumpridas: a) Não remunerar, por
nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços prestados. b) Aplicar integralmente seus recursos na manuten-
ção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais. c) Manter escrituração completa de suas receitas e
despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão. d) Conservar em boa
ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas
receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial. e) Conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma)
bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Conta-
bilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em
conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do
Conselho Federal de Contabilidade. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CF.
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. A moeda funcional e de apresen-
tação das demonstrações contábeis é o real. 3. Formalidade da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11
(NBC ITG 2000): A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administra-
tivos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que compro-
vem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas
explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e poste-
riormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é
composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escri-
turação contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas
essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém
em boa ordem a documentação contábil. 4. Uso de julgamentos e estimativas contábeis: Uso de estimativa:
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas,
no seu melhor julgamento possível, que podem afetar os montantes apresentados de ativos e passivos, assim
como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores efetivos podem ser diferentes daqueles estimados,
em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação A Entidade revisa as estimativas e as
premissas pelo menos anualmente. 5. Principais práticas contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e
Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores con-
tabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os
recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90
(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. b) Aplicações financeiras: registradas
ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício social,
equivalentes ao seu valor de recuperabilidade. c) Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das
receitas e despesas é o de competência; d) Ativo circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização
acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável; e) Clientes: referem-se a direitos
a receber de alunos, pela contra prestação de serviços educacionais, registrados pelo custo da transação,
reduzido pela estimativa de perdas por créditos incobráveis, sem necessidade de ajuste a valor presente. f)
Depósitos judiciais: registrados ao custo histórico. g) Ativo imobilizado: são avaliados pelo custo atribuído,
deduzidos de depreciação acumuladas e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. h) Intangível:
registrado ao custo histórico, deduzido da amortização, a qual é calculada pelo método linear considerando a vida
útil do bem, reduzido ao valor recuperável se necessário. i) A entidade utiliza o método de depreciação linear
definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo; j) Passivo circulante e não circulante:
demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos incorridos; k) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício
seguinte são classificados como circulantes; l) Fornecedores: demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando aplicáveis. O giro é de curto prazo. m) Provisão de
férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço,
e incluem os encargos sociais correspondentes; n) Anuidades antecipadas: registradas pelo custo da transação
firmado contratualmente, correspondente à parcela recebida antecipadamente por conta de serviço a ser pres-
tado no exercício seguinte, momento em que será reconhecida a receita de ensino. o) Provisões para Contin-
gências cíveis, trabalhistas e tributárias: constituídas pelo montante considerado suficiente para cobrir as even-
tuais perdas, sendo revisada periodicamente com base na opinião de nossos assessores jurídicos. p) Apuração
de resultado: as despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência. As receitas prove-
nientes de doações e contribuições de terceiros são registradas por ocasião de seu recebimento, tendo em vista
não haver razoável segurança de sua realização. q) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo
de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 –
Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG
13. r) Prestação de serviços educacionais: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que bene-
fícios econômicos futuros serão gerados para a Associação e quando possa ser mensurada de forma confiável.
As receitas com contribuições dos alunos (mensalidades) são apuradas em conformidade com o regime de
competência dos exercícios levando-se em consideração os períodos de referência. Além de outras prestações
de serviço de ensino. s) Atividade educacional: concessão de bolsas integrais e parciais – Nas unidades educativas
foram concedidas bolsas de estudo, cumprindo-se as exigências da Lei 12.101/09, e do Decreto nº 8.242/2014,
além da  portaria normativa do MEC de nº 15/2017, em tudo que se aplica às escolas mantidas pela instituição.
t) Atividade socioassistencial: As despesas com a atividade socioassistencial foram efetuadas nos centros da
ABASE que prestam serviços de forma inteiramente gratuita, respeitando os níveis de complexidade do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS; u) Gratuidades: são contabilizados em contas de resultado ao longo de todo
o exercício. As gratuidades são demonstradas no grupo de contas devedoras de despesas, intituladas “Gratuidades
- Educação e Gratuidades - Assistência Social”, porém, para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos
dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título de “ (-) Gratuidades – Educação/
Assist. Social” e, seu efeito no resultado do exercício é nulo. v) Isenção usufruída: a entidade é imune da
contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos,
as respectivas contribuições dos valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, porém, para
efeito demonstrativo, estes valores são revertidos dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do
resultado com o título de “INSS Cota Patronal” e, seu efeito no resultado do exercício é nulo.
6. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição                 2019                 2018
Caixa 26.727.828,00 22.283.609,57
Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição                 2019                 2018
Caixa 22.978,48 20.976,50
Bancos conta movimento 20.984,38 23.238,66
Aplicações Financeiras  26.683.865,14  22.239.394,41
Total 26.727.828,00 22.283.609,57
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 7. Clientes: Os saldos a
receber estão substancialmente representados por mensalidades escolares.
Descrição                 2019                 2018
Mensalidades a Receber 1.088.872,47 1.197.320,86
Mensalidades a Receber Inadimplência 3.007.787,03 3.766.348,95
(-) Prov. P/ Créditos de Incobráveis (2.710.029,86) (3.603.802,61)
Total 1.386.629,64 1.359.867,20
8. Perda por redução ao valor recuperável de recebíveis – Estimativa de Créditos de Liquidação Duvi-
dosa: Constituída em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis na realização dos créditos
a receber, considerando dados históricos e a posição das mensalidades escolares vencidas (Nota nº 7). Os
critérios utilizados para o cálculo dessa estimativa levam em consideração o percentual de recebimentos
ocorridos nos períodos e com base em experiências de períodos anteriores, conforme descritas nos percentuais
abaixo. A administração revisa anualmente essa estimativa com base na recuperabilidade de seus créditos.
Descrição                 2019                 2018
Saldo Anterior (3.603.802,61) (3.036.285,92)
Novas Constituições (354.030,50) (567.516,69)
Baixas de Incobráveis    1.247.803,25                        -
Saldo Final (2.710.029,86) (3.603.802,61)
Faixas de Vencimento Percentual %
Vencidos até 360 dias 30
Vencidos entre 361 e 720 dias 50
Vencidos entre 721 e 1080 dias 70
Vencidos Acima de 1080 dias 100
9. Adiantamentos
Descrição                 2019                 2018
Adiantamento a Funcionários 3.000,00 22.336,41
Adiantamento de Férias 124.195,29 109.943,14
Adiantamento a Fornecedores 25.726,65 5.543,15
Adiantamentos Diversos              411,76           5.352,88
Total 153.333,70 143.175,58
10. Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são compostas por Seguros como segue abaixo:
Descrição                 2019                 2018
Seguro Respons. Civil 3.440,04 2.802,95
Seguro Veículos 8.685,54 7.632,79
Seguro Imóvel           5.893,17           5.545,54
Total 18.018,75 15.981,28
11. Créditos a Receber: Os Créditos a receber são compostos segue abaixo:
Descrição                 2019                 2018
Bloqueio Judicial 3.761,33 -
Subvenções e Assist. Govern. a receber         79.236,25                       -
Total 82.997,58 -
12. Realizável a Longo Prazo: Em 31 de dezembro os depósitos judiciais sobre as ações movidas pela entidade
e outras contas a receber com expectativa de realização superior a um ano, são classificadas no realizável a
longo prazo, da seguinte forma:
Descrição                 2019                 2018
Contas a Receber (11a – 11b) 3.714.867,66 3.714.867,66
Depósito Judicial - Pis 988.544,24 885.310,58
Depósito Judicial - PM Marília 72.277,53 72.277,53
Depósito Judicial - Caução 185.946,52 185.946,52
Depósito Judicial - RF - DEBCAD´S       966.343,79       966.343,79
Total 5.927.979,74 5.824.746,08
Descrição                 2019
Valor a Receber Venda de Bens Patrimoniais Ativ. Tecnologia (11.a)* 1.115.120,25
Valor a Receber Venda de Imóvel (2016) (11.b)    2.599.747,41
Total 3.714.867,66
a. Contas a Receber – Longo Prazo - Créditos a receber referente a venda de Bens Patrimoniais: Com
o objetivo de segregar as atividades da ABASE, se restringindo a educação e assistência social, Em 2013 a
diretoria resolveu desvincular as atividades de uma filial cujo objeto era atuação na área de tecnologia da
informação: Serviços de Internet. As formalizações dos contratos de venda de bens patrimoniais foram efetuadas
primeiramente na data de 1º de setembro de 2013. Os valores foram determinados pela empresa AXIS Instituto
– Desenvolvimento de Organizações. Na data de 22 de dezembro de 2015, as partes resolveram aditar o contrato
referente ao recebimento da venda de bens. E as especificações para continuação dos pagamentos, que ficaram
assim dispostos para conclusão de pagamento futuro e estão sendo cobrados judicialmente:

Posição - Valores a Receber - Venda de Bens Patrimoniais
Valor Original a Receber 1.589.737,20
Valor Recebido 2015 a 2016       474.616,95
Valor a Receber Futuramente    1.115.120,25
b. Contas a Receber – Longo Prazo - Créditos a receber referente a Venda de Imóvel: Valor a receber
futuramente referente a venda de imóvel realizada em 2016, na Cidade de Lins no Estado de São Paulo. O valor
esta sendo cobrado judicialmente.
Descrição                 2019
Receber Venda de Imóvel    2.599.747,41
Total 2.599.747,41

11 - B - Venda 11 - A - Venda de
Descrição         de Imóvel  Bens Patrimoniais                 2019
Longo Prazo* 2.599.747,41 1.115.120,25 3.714.867,66
Total 2.599.747,41 1.115.120,25 3.714.867,66
13. Propriedades para Investimento: Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir
receita de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos
negócios ou serviços ou para propósitos administrativos. Entidade aplicou o pronunciamento técnico CPC 27 –
Ativo Imobilizado até a data da alteração do uso e, após os terrenos e edificações se tornarem propriedades para
investimentos conforme orientações do pronunciamento técnico CPC 28 - Propriedades para Investimentos.

Investimento 2019                 2018
Depreciação Imobilizado Imobilizado

Descrição            Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Edificação 4% 29.321.499,34 (6.504.182,00) 22.817.317,34 23.363.947,09
Terrenos 6.731.321,22 - 6.731.321,22 6.552.588,51
Total 36.052.820,56 (6.504.182,00) 29.548.638,56 29.916.535,60
Investimento                2018 2019
Descrição            Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Edificação 4% 29.180.232,05 141.267,29 - 29.321.499,34
Terrenos 0 6.552.588,51 178.732,71 - 6.731.321,22
Total 35.732.820,56 320.000,00 - 36.052.820,56
14. Imobilizado: O Imobilizado de uso está registrado pelo custo de aquisição ou de reavaliação deduzido da
depreciação acumulada:
Imobilizado 2019                 2018

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição            Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Edificação 4% 31.642.521,40 (7.003.027,36) 24.639.494,04 25.344.189,84
Terrenos 0 10.232.550,30 - 10.232.550,30 10.232.550,30
Moveis 10% 1.573.632,54 (704.297,63) 869.334,91 839.266,48
Veiculos 20% 909.503,37 (674.164,56) 235.338,81 222.303,05
Maq. e Equipamentos 10% 1.886.219,14 (1.133.302,10) 752.917,04 547.722,00
Biblioteca 10% 72.244,82 (72.244,82) - -
Ferramentas e Utensílios 10% 53.295,00 (30.641,24) 22.653,76 23.991,64
Computadores/Informatica 20% 1.100.891,25 (691.838,64) 409.052,61 441.564,13
Instalacoes 10% 85.881,44 (81.873,08) 4.008,36 6.008,28
Benfeitorias em Andamento 0 3.176.309,87 - 3.176.309,87 2.868.297,02
Total 50.733.049,13 (10.391.389,43) 40.341.659,70 40.525.892,74
Imobilizado                2018 2019
Descrição            Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Edificação 4% 31.642.521,40 - - 31.642.521,40
Terrenos 0 10.232.550,30 - - 10.232.550,30
Moveis 10% 1.435.162,69 138.469,85 - 1.573.632,54
Veiculos 20% 781.324,57 128.178,80 - 909.503,37
Maq. e Equipamentos 10% 1.525.765,55 360.453,59 - 1.886.219,14
Biblioteca 10% 72.244,82 - - 72.244,82
Ferramentas e Utensílios 10% 53.295,00 - - 53.295,00
Computadores/Informatica 20% 989.880,25 111.011,00 - 1.100.891,25
Instalacoes 10% 85.881,44 - - 85.881,44
Benfeitorias em Andamento 0 2.868.297,02 308.841,75 - 3.176.309,87
Total 49.686.923,04 1.046.954,99 - 50.733.049,13
15. Intangível: Abrange ativos incorpóreos registrados separadamente são mensurados no reconhecimento
inicial a custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada são classificados conforme
pronunciamento CPC 04, aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC n.º1.139/08, e NBC T.19.8 – IT 1 –
Resolução CFC n.º 1.140/08.
Intangível 2019                 2018

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição            Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Marcas e Patentes  27.398,75 - 27.398,75 27.398,75
Software 20% 170.149,96 (167.613,91) 2.536,05 2.536,05
Poços Artesianos 4% 86.750,65 (86.750,65) - 219,32
Total 284.299,36 (254.364,56) 29.934,80 30.154,12
Intangível                2018 2019
Descrição            Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Marcas e Patentes  27.398,75 - - 27.398,75
Software 20% 170.149,96 - - 170.149,96
Poços Artesianos 4% 86.750,65 - - 86.750,65
Total 284.299,36 - - 284.299,36
16. Obrigações trabalhistas e sociais
Descrição                 2019                 2018
Salários a Pagar 458.696,28 442.812,48
Pensão Alimentícia a Pagar           3.575,69           2.826,60
Total 462.271,97 445.639,08
17. Obrigações Fiscais e Tributárias
Descrição                 2019                 2018
IRRF s/ Folha a Recolher 107.468,25 92.862,63
IRRF Terceiros a Recolher 965,22 412,31
INSS s/ Folha a Recolher 66.829,59 69.331,07
INSS Terceiros a Recolher 1.075,84 1.842,68
FGTS a Recolher 89.923,61 85.333,08
Contrib. Sindical a Recolher 15,67 303,68
ISS a Recolher 1.256,63 2.811,72
CSLL           3.057,07           1.401,00
Total 270.591,88 254.298,17
18. Anuidades antecipadas: As mensalidades para o ano letivo subsequente são recebidas de maneira ante-
cipada ou no encerramento do exercício. Em decorrência desse tratamento, esses valores são reconhecidos
como anuidades antecipadas no passivo circulante e serão reconhecidos no resultado do exercício de acordo
com o regime de competência, nos meses em que ocorrer a prestação dos serviços. Nesta rubrica, são regis-
trados os valores dos planos de pagamento do curso em prazo inferior à sua duração, somados às antecipações
de mensalidades para cursos que se iniciam no ano seguinte, daqueles alunos que escolheram pagar o curso
em tempo inferior ao de sua duração. 19. Provisão para contingências: A Entidade possui contingências de
natureza trabalhista e cível, tendo sido constituída provisão contábil em relação às demandas cuja possibilidade
de perda foi classificada como provável.
Descrição                 2019                 2018
Trabalhista 330.239,13 330.239,13
Cíveis 181.153,48 166.711,49
Fiscais  19.493.901,33  19.390.667,67
Longo Prazo 20.005.293,94 19.887.618,29
Natureza Valor da Causa          Possível          Provável
Trabalhista 441.560,98 - 330.239,13
Cíveis 5.625.362,51 34.147,80 181.153,48
Fiscais      24.991.385,25  24.255.324,81                       -
Total 31.058.308,74 24.289.472,61 511.392,61
20. Outras Contas a Pagar
Descrição                 2019                 2018
Provisões Férias e FGTS 305.338,29 398.167,87
Processos Cíveis a Pagar - 34.800,00
Outras 4.159,84 11.826,32
Subvenções e Assist Gov. a Realizar 79.236,25 -
Financiamentos a Curto Prazo         52.116,56                       -
Total 440.850,94 444.794,19
21. Contratos e Financiamentos: Referem-se a contratos de financiamento para compra de imobilizados,
com taxa de encargos entre 1% e 1,75% ao mês, assim demonstrados:
Descrição                 2019                 2018
Financiamentos a Longo Prazo       113.260,77                       -
Total 113.260,77 -

                                                                                    2019
Contrato (R$) Encargo (R$) Líquido (R$)

Circulante 76.072,44 (23.955,88) 52.116,56
Não Circulante         180.280,38       (67.019,61)       113.260,77
Total 256.352,82 (90.975,49) 165.377,33
Banco Objeto              Nº do Contrato 1º Prestação Última Prestação Prazo (meses)
Hp Financial Servidores 5486657357165007BRA1 07/2019 06/2021 24
Aymoré Placas fotovoltaica 402643410 02/2019 02/2024 60
22. Patrimônio Líquido: Compreende o Patrimônio Líquido inicial acrescido dos resultados apurados
em exercícios anteriores desde sua fundação. Em 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Líquido da
Entidade é igual a R$ 80.763.483,50. Em 2018 o valor apresentado foi de R$ 77.149.143,85. O Superávit
do período, será incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409,
do Conselho Federal de Contabilidade. 23. Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados em
suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despe-
sas (custeio) e investimentos patrimoniais. 24. Receitas e Despesas: As receitas e despesas da en-
tidade são registradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, notas fiscais, contratos,
avisos bancários, recibos e outros, em conformidade com as exigências legais e fiscais. 25. Receita
de Anuidades Escolares: Em atendimento a NBC TG 47, A receita é reconhecida na extensão em que
for provável que beneficios economicos futuros serão gerados para Associação e quando puder ser
mensurada de forma confiável. O Cliente obtem o controle das receitas com mensalidades de ensino
no momento da prestação de serviço. As receitas (fontes de recursos) da Entidades oriundas das
atividades de prestação de serviços educacionais, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação
recebida ou a receber, baseada na Planilha de Custo Educacional (Lei No. 9.870/99) e formalizada pelo
contrato de prestação de serviços educacionais. 26. Subvenções: Os Recursos de Subvenções refere-
se a repasse de recursos governamentais e não governamentais, que são aplicados em projetos sociais,
decorrentes substancialmente dos seguintes convênios:

Subvenções
Público - Prefeituras Municipais
Convênio PM - Campanha 370.596,02
Convênio PM - Paraguaçu 683.786,35
Convênio PM - P. Grossa       450.573,75
Total - Subvenções Prefeituras    1.504.956,12
Convênios Empresas
Banco do Brasil - Campanha           3.458,37
Total - Convênios            3.458,37
Total Geral Subvenções 1.508.414,49
27. Despesa com Colaboradores
Descrição                 2019                 2018
Salários e Ordenados 8.549.183,84 8.288.332,29
Férias e 13º Salário 1.657.214,81 1.813.094,31
FGTS 1.072.636,94 983.666,43
Outras Despesas c/ Pessoal       996.733,69       798.821,09
Total 12.275.769,28 11.883.914,12
28. Despesas Administrativas e Gerais
Descrição                 2019                 2018
Comunicação Utilidade e Serviço 649.759,49 592.710,79
Conservação e Reparo 523.914,34 562.866,40
Expediente e Gerais 498.281,19 588.627,52
Outras Despesas Gerais e Administrativas    1.324.651,54    1.465.143,31
Total 2.996.606,56 3.209.348,02
29. Gratuidades: a. As Gratuidades concedidas estão quantificadas na Demonstração do Superávit/
Déficit do Exercício sob a denominação de “Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades”, e está
assim distribuída:
Descrição                     2019                 2018
Programas Educacionais 2.667.296,40 2.804.309,16
Bolsas Sociais - Educação Básica -100% 2.492.235,26 2.614.995,28
Bolsas Sociais - Educação Básica - 50%             71.100,00       100.753,00
Total Bolsas Sociais 2.563.335,26 2.715.748,28
Educação Social - Educação Básica           103.961,14         88.560,88
Programas Assistência Social 2.597.542,76 2.634.161,20
Assistência Social- Obras Sociais        2.597.542,76    2.634.161,20
Total 5.264.839,16 5.438.470,36
Educação R$ 2.667.296,40
Assistência Social R$ 2.597.542,76
Total R$ 5.264.839,16

b. Demonstrativo do cumprimento do mínimo de bolsas integrais: Cadastro nos sistemas de informa-
ção: Conforme determinação do artigo 40 da Lei No. 12.101/09, cumprindo-se as exigências da do Decreto nº 8.242/
2014, além da  portaria normativa do MEC de nº 15/2017,a Entidade é cadastrada no Ministério da Educação, pelo
site no SISCEBAS (http://cebas.mec.gov.br/). Conforme previsto na legislação, todas as bolsas de estudos com-
putadas como aplicação em gratuidade pela entidade estão informadas no Censo da Educação Básica
(EDUCACENSO). Caso ainda não estejam, por questões operacionais do INEP (datas de fechamento do censo),
a entidade mantem controles internos dos mesmos, para que sejam inseridos na próxima abertura do sistema
INEP. Plano Nacional de Educação: Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de
inserção ou proteção nas Políticas Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - PNE) e a Lei de Diretrizes
e Bases (Lei No. 9.394/96) que está inserida e como consequência, por elas, regulamentadas. Em atendimento no
artigo 13 da Lei No. 12.101/09, cumprindo-se as exigências do Decreto nº 8.242/2014, além da  portaria normativa
do MEC de nº 15/2017, para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
a Entidade cumpriu as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação vigente na forma do artigo 214 da
Constituição Federal. Análise do perfil socioeconômico: A Entidade Educacional mantém controle individual
dos prontuários, com documentação e informações prestadas pelos pais ou responsáveis dos alunos, respaldando
a análise socioeconômica e a concessão das bolsas educacionais integrais e parciais. Todos os procedimentos de
concessão de bolsas são regidos por resolução/edital interno que obedecem às disposições da Lei Federal 12.101/
09 cumprindo-se as exigências da do Decreto nº 8.242/2014, além da  portaria normativa do MEC de nº 15/2017.
Em atendimento ao artigo 13 da Lei 12.101/09 (com alterações Lei 12.868/13) e Regulamentada pelo Decreto
Federal No. 8.242/14, além da portaria normativa do MEC de nº 15/2017, a instituição concedeu 1 bolsa integral para
cada 5 estudantes pagantes no ano de 2017, conforme demonstração abaixo:

2019
Descrição                 Total
A) Alunos Matriculados                1.549
Descontos Comerciais 100% (16)
Filhos de Funcionários 100% (109)
(-) Bolsa de Estudos Integrais 100% - Concedidos                (234)
(=) Alunos Pagantes                1.190
B) Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 9 132
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 238
C) Total Bolsas Parciais - 50% Concedidas 10
*Conversão de Bolsas Parciais em Integrais 5
Total Bolsa de Estudos Integrais 100%                   234
Total Bolsas Integrais - Concedidas                   239
D) Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 238
Quantidade de Bolsas Concedidas Integrais                   239
Saldo de Bolsas Integrais - 1/5 1

c. Segregação do Balanço por área de atuação da entidade – Educação e Assistência Social.: A ABASE
desenvolve atividades na área de Educação e também atividades de assistência social, em atendimento a Lei 12.101/
09 - Artigo 29º, e alterada pela Lei 12.868/13 o qual ressaltamos o artigo 16º parágrafo Único e Decreto 8242/14,
além da portaria normativa do MEC de nº 15/2017 demonstra adiante seu balanço segregado por área de atuação.

Balanço Patrimonial - Segregado por Atividade 31 de Dezembro de 2019 - (Em Reais 1)
                                                               31 de Dezembro

Ativo Assistência
Ativo Circulante                  2019         Educação              Social
Caixa e Equivalentes S/ Restrição 26.574.960,39 20.309.519,66 6.265.440,73
Caixa e Equivalentes C/ Restrição 152.867,61 - 152.867,61
Clientes 1.386.629,64 1.386.629,64 -
Adiantamentos 153.333,70 117.093,86 36.239,84
Outros Créditos 82.997,58 3.761,33 79.236,25
Despesas antecipadas 18.018,75 18.018,75 -
Total do Ativo Circulante 28.368.807,67 21.835.023,24 6.533.784,43
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 5.927.979,74 5.927.979,74 -
Investimento 29.548.638,56 29.548.638,56 -
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 40.341.659,70 31.588.403,10 8.753.256,60
Intangível (-) Amortização Acumulada 29.934,80 29.934,80 -
Total do Ativo Não Circulante 75.848.212,80 67.094.956,20 8.753.256,60
Total do Ativo 104.217.020,47 88.929.979,44 15.287.041,03

                                                               31 de Dezembro
Passivo e Patrimônio Líquido Assistência
Passivo Circulante                  2019         Educação              Social
Fornecedores 417.676,07 414.802,37 2.873,70
Obrigações trabalhistas e sociais 462.271,97 462.271,97 -
Obrigações fiscais e tributárias 270.591,88 253.299,64 17.292,24
Anuidades antecipadas 1.743.591,40 1.743.591,40 -
Outras contas a pagar 440.850,94 269.405,01 171.445,93
Total do Passivo Circulante 3.334.982,26 3.143.370,39 191.611,87
Passivo Não Circulante
Provisão para contingências 20.005.293,94 20.005.293,94 -
Obrigações de Longo Prazo 113.260,77 9.707,86 103.552,91
Total do Passivo Não Circulante 20.118.554,71 20.015.001,80 103.552,91
Patrimônio Líquido
Patrimônio social 77.149.143,85 60.770.055,43 16.379.088,42
Superávit / (Déficit) do acumulado 3.614.339,65 5.001.551,82 (1.387.212,17)
Total do Patrimônio Líquido 80.763.483,50 65.771.607,25 14.991.876,25
Total do Passivo 104.217.020,47 88.929.979,44 15.287.041,03
Demonstração do Resultado - Segregada por Atividade Findo em 31 de Dezembro de 2019 - (Em Reais)

                                         Exercícios findosem 31 de dezembro
Receita Operacional Bruta Ação Assistência
Receitas de Educação                   2019         Educação       Pastoral              Social
Anuidades Escolares sem Gratuidades 24.644.230,00 24.644.230,00 - -
Anuidades Escolares com Gratuidades 2.563.335,26 2.563.335,26 - -
Outras Receitas Educacionais 6.565.001,84 6.565.001,84 - -
Receitas Anuidades Exercícios Anteriores 7.749,00 7.749,00 - -
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Parciais (71.100,00) (71.100,00) - -
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Integrais (2.492.235,26) (2.492.235,26) - -
(-) Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (1.852.340,00) (1.852.340,00) - -
(-) Descontos Comerciais (8.938.506,54) (8.938.506,54) - -
Sub-total das Receitas de Educação 20.426.134,30 20.426.134,30 - -
Outras Receitas
Receitas com Alugueis 2.542.450,60 2.486.104,51 - 56.346,09
Receita com Subvenções 1.508.414,49 - - 1.508.414,49
Receita com Trabalho Voluntário 1.218.179,95 - 1.218.179,95 -
Outras 145.801,16 102.477,63 - 43.323,53
Total das Receitas 25.840.980,50 23.014.716,44 1.218.179,95 1.608.084,11
Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores (12.275.769,28) (10.432.189,45) (590.050,48) (1.253.529,35)
Despesas c/ serviços prestados (1.327.163,66) (1.244.718,92) (23.925,60) (58.519,14)
Despesas impostos e contribuições (87.143,96) (78.376,73) (1.706,29) (7.060,94)
Despesas administrativas e gerais (2.996.606,56) (2.431.410,53) (185.083,12) (380.112,91)
Despesas c/ material de consumo (3.419.654,07) (2.483.080,51) (236.869,62) (699.703,94)
Despesas de depreciação / amortização (1.918.475,49) (1.719.859,01) - (198.616,48)
Despesas c/ Educação/
  Assist. Social - Gratuidades (5.264.839,16) (2.667.296,40) - (2.597.542,76)
(-) Despesas c/ Educação/
  Assist. Social - Gratuidades 5.264.839,16 2.667.296,40 - 2.597.542,76
Despesas c/Contribuições previdenciárias (2.858.657,71) (2.446.879,69) (52.856,95) (358.921,07)
(-) Isenção de Contribuições previdenciárias 2.858.657,71 2.446.879,69 52.856,95 358.921,07
Despesa com Trabalho Voluntário (1.218.179,95) (841.906,39) - (376.273,56)
Outras despesas (410.751,56) (410.751,56) - -
Total dos Custos e Despesas (23.653.744,53) (19.642.293,10) (1.037.635,11) (2.973.816,32)
Superávit / (Déficit) antes das Receitas/
  Despesas Financeiras 2.187.235,97 3.372.423,34 180.544,84 (1.365.732,21)
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras 1.503.169,99 1.493.565,38 - 9.604,61
Despesas financeiras (76.066,31) (44.981,74) - (31.084,57)
Total Líquido das Receitas/
  Despesas Financeiras      1.427.103,68      1.448.583,64                     -      (21.479,96)
Superávit / (Déficit) Do Exercício 3.614.339,65 4.821.006,98 180.544,84 (1.387.212,17)
Público da Assistência Social: Determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre as
condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e
Portarias do MDS/CNAS. Os serviços prestados, projetos e benefícios na área de Assistência Social foram
executados de forma continuada e planejada sem qualquer discriminação e inteiramente gratuita.

Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais 1)

                                                         31 de Dezembro
                                2019                                 2018

Descrição  (Em Reais 1)        %  (Em Reais 1)        %
1 – Receitas 31.105.819,66 30.515.240,63
1.1) Receitas de Educação 20.426.134,30 19.837.972,89
1.2) Receita com Subvenções 1.508.414,49 1.378.744,57
1.3) Receita com Alugueis 2.542.450,60 2.232.010,66
1.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 5.264.839,16 5.438.470,36
1.5) Receitas com Trabalho Voluntário 1.218.179,95 1.180.348,00
1.6) Outras Receitas 145.801,16 447.694,15
2 – Insumos Adquiridos de Terceiros 8.961.604,24 11.050.148,90
2.1) Custos, Materiais, Energia,
  Serviços de Terceiros e Outros 8.961.604,24 11.050.148,90
3 – Valor Adicionado Bruto (1-2) 22.144.215,42 19.465.091,73
4 – Retenções (2.329.227,05) (2.059.871,04)
4.1) Depreciação, amortização e exaustão (1.918.475,49) (1.916.550,03)
4.2) Devedores e Duvidosos (354.030,50) (575.929,52)
4.3) Contingências (56.721,06) 432.608,51
5 – VA Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 19.814.988,37 17.405.220,69
6 – VA Recebido em Transferência 1.503.169,99 1.357.050,40
6.1) Receitas financeiras 1.503.169,99 1.357.050,40
7 – VA Total a Distribuir (5+6) 21.318.158,36 100% 18.762.271,09 100%
8 – Distribuição do Valor Adicionado
8.1) Pessoal e encargos 12.275.769,28 58% 11.883.914,12 63%
8.2) Impostos, taxas e contribuições 87.143,96 0,4% 70.488,02 0,4%
8.3) Juros, demais despesas financeiras 76.066,31 0,36% 53.915,32 0,29%
8.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 5.264.839,16 25% 5.438.470,36 29%
8.5) superávit / (déficit) do exercício 3.614.339,65 17% 1.315.483,27 7%
8 - Total VA Distribuido (igual ao item 7) 21.318.158,36 100% 18.762.271,09 100%
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, 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 da União Social Camiliana, 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. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
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 Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades 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 de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. 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 con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

À Diretoria da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. São Paulo – SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educa-
cional, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, 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 da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional em 31 de dezembro de 2019, 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 conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referen-
te ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional e apresentada como informação suplementar para
fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela administração da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contá-
beis. Responsabilidades 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 con-
tendo 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 fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 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 disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,

Juvânio Gonçalves Costa - Presidente
Paulo Henrique P. Canosa - Contador - CRC 1 SP 264.091/O-4

omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da ABASE – Aliança Brasileira
de Assistência Social e Educacional. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob-
tidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ABASE – Aliança
Brasileira de Assistência Social e Educacional, a não mais se manter em continuidade operacional. •
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 24 de abril de 2020.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S Olivier Yon Legrand
CRC-2SP 15.753/O-0 CRC 1SP273560/0-4

O CAEF - Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais da ABASE - Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional, havendo procedido ao exame ao Relatório de Atividades e do Balanço Patrimonial, da
Demonstração do Resultado do Exercício (Superávit ou Déficit), da Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e das Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2019, com
fundamento nos exames efetuados o CAEF, no cumprimento de suas funções que lhe são atribuídas pelo artigo
88 de seu Estatuto Social, é do parecer favorável que sejam aprovadas as referidas Demonstrações Contábeis.

Bauru, 06 de Março de 2020.
Auristenio Batista Bandeira - C.A.E.F • Rogerio Luiz da Silva - C.A.E.F • Claudio Luís Ferreira - C.A.E.F

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - CNPJ. 62.207.634/0001-77
...continuação

30. Projetos - Educação/Assistência Social
Projetos - Educação

Projetos Nº Recurso Nº Recurso
Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Apoio Atend. Aplicado Bolsas Aplicado
Colégio Marilia O ensino ministrado pelo Colégio Cristo 50%-
Cristo - SP Rei convergiu para os fins mais amplos 10
Rei da Educação Nacional, expressos na Lei

Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro
de 1996 para, de forma articulada, 536.747,00
oferecendo ao/a aluno/a uma educação 100%-
equilibrada, visando: I - a sua formação 15
de modo a desenvolver seus valores,
competências e habilidades básicas
necessárias à integração de seu projeto
ao projeto da sociedade em que se situa;
II - a sua preparação e orientação à
integração ao mundo em que vive, que
garantindo seu aprimoramento e
permitindo acompanhar as mudanças
que ocorreram no nosso tempo

Escola Marilia O ensino ministrado pela Escola Irmão
Irmão - SP Policarpo convergiu para os fins mais
Poli- amplos da Educação Nacional, expressos
carpo na Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de Auxílio

dezembro de 1996 para, de forma material 219
articulada, oferecendo ao/a estudante didático
uma educação equilibrada, visando:
I - a sua formação de modo a desenvolver
seus valores, competências e habilidades 103.961,14 100% 2.179.001,28
básicas necessárias à integração de seu -219
projeto ao projeto da sociedade em que se Auxílio 219
situa; II - a sua preparação e orientação à Uniforme
integração ao mundo em que vive, que
garanta seu aprimoramento e permita
acompanhar as mudanças que ocorrem
no nosso tempo; III - ao desenvolvimento
das competências para continuar
aprendendo de forma autônoma e crítica,
em níveis mais complexos de estudos.

Total Aplicado em Projetos de Educação 219 103.961,14 244 2.667.296,40

Total Aplicado em Projetos de Educação 2.667.296,40

Projetos - Assistência Social
Nº Gratu- Recurso

Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Atend. idade Aplicado
Pronoama Campanha Este projeto atendeu crianças e adolescentes
 - Projeto -MG de famílias em situação de risco, de ambos os
Novo sexos, buscando espaço para que eles
Amanhã desenvolvessem suas potencialidades no

resgate da dignidade humana frente à
sociedade em que convivem. Acolher e
orientar crianças e adolescentes em situação
de risco, motivando-os e incluindo-as na
sociedade segundo cada realidade vivenciada.
Oferecer alimentação básica e reforçada para
que as crianças e adolescentes que frequentam
o projeto possam retornar para suas casas bem
alimentadas, felizes, bem como, para poderem
frequentar a escola com maior motivação e
disposição, reduzindo assim a evasão escolar. 180 100% 773.870,48

Centro Paraguaçu O Centro Social Juvenato é uma entidade de
Social -MG proteção social básica que oferece o serviço
Juvenato de convivência e fortalecimento de vínculos, para

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
proporcionando as mesmas um espaço que
resguarde seu direito e dignidade, por meio do
contra turno escolar, com atividades lúdicas,
culturais, educativas, esportivas, recreativas,
artesanais, musicais diariamente através de
oficinas que buscam o desenvolvimento da
expressão, motricidade, socialização, interação,
aprendizagem e sociabilidade. Baseado no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
normativas do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA). 180 100% 1.162.445,11

Centro Ponta A Casa do Piá ofereceu o serviço de convivência
Social Grossa e fortalecimento de vínculos, para crianças e
Casa -PR adolescentes de 6 a 15 anos proporcionando as
do Piá crianças e adolescentes um espaço de

convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças e adolescentes, a
partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. 165 100% 661.227,17

Total Aplicado em Projetos de Assistência Social 525 100% 2.597.542,76

Parecer do CAEF (Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais) Exercício 2019

31. Isenção usufruída: Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização está
descrita na nota 5-v.
Descrição                  2019
Inss Cota Patronal - GILRAT - Terceiros     2.858.657,71
Total 2.858.657,71
32. Voluntários: Atendendo à norma contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela
Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a entidade estimou e registrou os valores corres-
pondentes ao voluntariado ofertado pelos Irmãos do Sagrado Coração.
Descrição                  2019
Receita/Despesas com Voluntariado     1.218.179,95
Total 1.218.179,95
Esses valores são contabilizados no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram lançados em
conta de despesa em contrapartida a uma conta de receitas, não produzindo efeitos finais. 33. Imunidade Tribu-
tária: A ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional é imune a incidência de impostos por
força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de
Outubro de 1988. A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN
e por isso imune, usufrui das seguintes características: • A Instituição é regida pela Constituição Federal; • A
Imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há fato gerador (nascimento da
obrigação tributária); • Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo. 34. Cobertura de Seguros: A
Entidade mantém cobertura de seguros para os seus bens móveis e imóveis, em montantes julgados suficientes
para cobrir eventuais sinistros. 35. Evento Subsequente: Buscando observar todos os procedimentos recomen-
dados pela OMS e autoridades governamentais, a Entidade buscando a proteção de seus colaboradores e assistidos
adotou medidas de prevenção sem paralisar seus serviços e responsabilidade sobre os projetos e obrigações
envolvidas. Em atendimento ao CPC 24 - Evento Subsequente, a Administração da Entidade informa que ainda não
foi possível identificar alterações significativas nas suas operações, como redução do atendimento, perdas finan-
ceiras, redução do quadro efetivo e outros, que possam estar relacionadas a um reflexo da epidemia do Coronavírus.
Desta forma, neste momento não é possível estimar quais os riscos e incertezas aos quais a Entidade estará
exposta no curto prazo, devido aos impactos ainda imensuráveis nos negócios da ABASE, para seus usuários e
fornecedores. Contudo, a Entidade não descarta que os impactos na economia e mercado em geral decorrentes
da pandemia do Coronavírus podem afetar adversamente as suas operações.São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.
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Passivo         Nota                   2019                   2018
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8 1.043.195,15 382.376,49
Fornecedores 2.2 (c) 20.105.946,30 21.201.065,06
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 9 16.552.310,53 14.817.061,70
Outras Contas a Pagar 10      7.580.917,07      6.345.697,28

Total do Passivo Circulante    45.282.369,05    42.746.200,53
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8 2.859.317,89 1.517.062,26
Provisão para Contingências 17 836.718,04 1.854.677,01
Subvenções a Realizar 18.2    13.426.450,32    16.348.866,22

Total do Passivo Não Circulante    17.122.486,25    19.720.605,49
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 2.2 (i) 170.267.624,97 153.558.913,30
Superávit do Exercício 2.2 (h) / 20      5.181.660,82    15.183.405,48

Total do Patrimônio Líquido  175.449.285,79  168.742.318,78
Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido  237.854.141,09  231.209.124,80

Ativo         Nota                   2019                   2018
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2 (a) / 3 37.872.737,55 40.343.764,21
Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.2 (c) / 4 68.647.888,55 70.976.959,84
Outros Créditos 2.2 (c) / 5 9.310.486,31 9.740.261,26
Estoques 2.2 (b) / 6 8.144.677,43 8.693.446,51
Despesas Antecipadas 2.2 (c)         278.509,18         202.895,12

Total do Ativo Circulante  124.254.299,02  129.957.326,94
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pacientes e Convênios 4 - 3.811.694,80

Imobilizado 2.2 (e) / 7 140.599.299,56 118.191.971,58
Depreciação Acumulada 2.2 (e) / 7 (33.144.947,83) (24.423.911,89)

Imobilizado Líquido - Saúde (Própria)  107.454.351,73    93.768.059,69
Intangível 2.2 (e) / 7      6.145.490,34      3.672.043,37

Total do Ativo Não Circulante  113.599.842,07  101.251.797,86
Total do Ativo  237.854.141,09  231.209.124,80

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

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais                   2019                   2018
Superávit do Exercício 5.181.660,82 15.183.405,48
Ajustes para conciliar o caixa:
Depreciação e amortização 8.721.035,94 9.571.386,46
Reversão de Provisão para Contingências   (1.017.958,97)   (1.976.743,96)

   12.884.737,79    22.778.047,98
(Aumento) ou redução em Ativos
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.329.071,29 (19.966.051,59)
Redução / (Aumento) de Outros Créditos 429.774,95 (4.048.784,34)
Redução / (Aumento) de Estoques 548.769,08 (2.962.241,59)
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas (75.614,06) (13.366,93)
Redução / (Aumento) de Contas a Receber
  de Pacientes e Convênios - Não Circulante 3.811.694,80 3.656.597,19

Aumento ou (redução) em Passivos
(Redução) / Aumento de Fornecedores (1.095.118,76) 1.105.855,32
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas e Tributárias 1.735.248,83 3.124.841,50
(Redução) / Aumento de Parcelamento
  de Tributos - Circulante e Não Circulante - (15.682,02)
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar 1.235.219,79 652.105,84
(Redução) / Aumento de Subvenções a Realizar   (2.922.415,90)      2.007.291,07

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais    18.881.367,81      6.318.612,43
Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado (20.882.021,79) (15.547.101,05)
Adições em Ativo Intangível   (2.473.446,97)      (505.597,18)

Caixa liquido das Atividades de Investimentos (23.355.468,76) (16.052.698,23)
Atividades de Financiamentos
Empréstimos tomados (pagos) - Circulante e não circulante      2.003.074,29      (618.127,12)

Caixa liquido das Atividades de Financiamentos      2.003.074,29      (618.127,12)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais   (2.471.026,66) (10.352.212,92)
Demonstrado Como segue:
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 40.343.764,21 50.695.977,13
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    37.872.737,55    40.343.764,21
Variação do caixa   (2.471.026,66) (10.352.212,92)

Receitas         Nota                     2019                     2018
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas com Pacientes Sus 51.316.665,00 45.877.609,69
Receitas com Pacientes Convênios e Particulares 241.897.181,18 228.028.229,11

Gratuidades
Gratuidades Concedidas 13 47.826.801,67 46.050.683,31
(-) Reversão das Gratuidades Concedidas 13   (47.826.801,67)   (46.050.683,31)

(=) Total de Receitas    293.213.846,18    273.905.838,80
Custos com Saúde
Pessoal Serviços Próprios (76.121.411,33) (64.509.304,42)
Pessoal Serviços de Terceiros (90.269.103,24) (75.820.233,74)
Materiais e Medicamentos (122.295.945,27) (109.422.397,45)
Custos Gerais (19.200.413,73) (20.545.515,00)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 14 (16.110.363,39) (14.718.801,39)
Custo das Contribuições Sociais 14 (12.885.697,89) (15.201.486,22)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 14 16.110.363,39 14.718.801,39
(-) Isenção das Contribuições Sociais 14      12.885.697,89      15.201.486,22

(=) Total de Custos (307.886.873,57) (270.297.450,61)
(=) (Déficit) Superávit Bruto   (14.673.027,39)        3.608.388,19
(+/-) Despesas Gerais
Impostos Taxas e Contribuições (1.091.208,21) (862.320,31)
Perdas de Crédito / PDD (152.641,92) (5.214.171,65)
Reversão de Provisões 891.200,00 1.798.521,47
Despesas Gerais com Saúde     (2.942.772,14)     (2.569.140,05)

(=) Total das Despesas Gerais     (3.295.422,27)     (6.847.110,54)
Receita de Serviços Voluntários 19 102.420,58 102.420,58
(-) Despesa de Serviços Voluntários 19 (102.420,58) (102.420,58)

(+/-) Outras Receitas e Despesas com Saúde
Receitas com Doações 15 1.252.885,00 1.717.349,89
Receitas com Subvenções 18.2 14.523.983,73 9.459.243,20
Outras Receitas 6.911.848,89 6.305.547,01
Recuperação de Despesas 116.742,80 311.878,53
Despesas com Campanha (253.060,06) (366.996,19)
Despesas com Royalties (CFDA) 16 (98.992,02) (170.458,47)
Outras Despesas        (571.185,18)        (663.410,21)

     21.882.223,16      16.593.153,76
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas        3.913.773,50      13.354.431,41
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras 1.653.805,91 2.151.675,57
Despesas Financeira        (385.918,59)        (322.701,50)

(=) Resultado Financeiro        1.267.887,32        1.828.974,07
(=) Superávit do Exercício 2.2 (h)        5.181.660,82      15.183.405,48

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Patrimônio Superávit Total Patrimônio
Descrição               Social     do Exercício                 Líquido
Saldos em 31/12/17 145.387.088,55      5.002.348,66       150.389.437,21
Incorporação de Unidade Formosa GO - Nota 22 3.169.476,09 - 3.169.476,09
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 5.002.348,66 (5.002.348,66) -
Superávit do Exercício                        -    15.183.405,48        15.183.405,48

Saldos em 31/12/18 153.558.913,30    15.183.405,48       168.742.318,78
Incorporação de Unidade Formosa GO - Nota 22 1.525.306,19 - 1.525.306,19
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 15.183.405,48 (15.183.405,48) -
Superávit do Exercício                        -      5.181.660,82           5.181.660,82

Saldos em 31/12/19 170.267.624,97      5.181.660,82      175.449.285,79

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, pessoa jurídica de direito
privado é uma entidade sem fins lucrativos, prestadora de serviços na área da saúde, fundada em 04 de maio
de 1968, reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 95.025 de 14.10.1987, com
sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O IBCC tem as seguintes finalidades: I. A união
de esforços na divulgação ampla e coordenada dos conhecimentos no campo da oncologia, visando à obtenção
do diagnóstico precoce do câncer e a ampliação do acervo de dados sobre a doença; II. Atendimento médico-
hospitalar e assistencial permanente a tantos quantos demandarem os seus serviços especializados na área
específica da oncologia, sem distinção de qualquer natureza no que se refere a nacionalidade, raça, credo político
e religioso, dentro ao menos do mínimo de gratuidade exigida por lei; III. Colaboração com autoridades, insti-
tuições e sociedades de finalidades similares, nacionais e estrangeiras, para a obtenção de um melhor controle
do câncer; IV. Ampliação dos conhecimentos científicos e médicos no campo da oncologia, visando colaboração
na formação profissional de especialistas médicos de carreiras afins; V. Concessão de gratuidade total para
aqueles candidatos que desejarem participar dos diversos cursos de ensino especializado que forem oferecidos
pelo IBCC e que, contudo, não tenham condições econômico-financeiras que permitam as suas respectivas
inscrições ou matrículas; VI. Divulgação dos conhecimentos atualizados de oncologia entre os profissionais
médicos e de carreiras afins; VII. Manutenção de biblioteca especializada em assuntos atinentes à área da
oncologia; VIII. Edição de publicação periódica sobre pesquisas, estudos e dados sobre o câncer; IX. Instituição
de concursos de monografias científicas, com a concessão de prêmios para os melhores trabalhos; X. Reali-
zação de simpósios, conferências e palestras de divulgação; XI. Destinação de recursos financeiros e ou
econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou exclusivamente não lucrativas, que
militem nas áreas de saúde, educação e de assistência social em geral. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
no Brasil, requeridas para o período findo em 31 de dezembro de 2019, que consideram as disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da
NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) – Entidades Sem
Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As políticas contábeis estabele-
cidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações financeiras para os exer-
cícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A demonstração de resultado abrangente não está sendo
apresentada devido não haver resultados nestas características. Base de Preparação: a. Declaração de
conformidade: A elaboração das demonstrações financeiras foi concluída pela administração em 31 de janeiro
de 2020. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. c. Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das
demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos
e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à
avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação da provisão para
devedores duvidosos, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados
reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. d. Base de men-
suração: As demonstrações financeiras foram preparadas inicialmente com base no custo histórico. 2.2.
Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em
contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição
de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até
a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b) Estoques: Os
estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado. c) Outros
Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. d) Ajuste a Valor
Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas De-
monstrações financeiras de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que
se qualificassem a serem ajustadas. e) Imobilizado e Intangível: Registrados ao custo de aquisição, deduzido
de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação
é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. f) Férias a
pagar (em obrigações trabalhistas): Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período
aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes. g) Provisões: As
provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como
resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. h) Apuração do resultado do exercício: As
receitas, custos e despesas são apropriados de acordo com o regime de competência. i) Patrimônio Líquido:
O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos
déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. j) Imposto de
Renda e Contribuição Social: O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência
da imunidade tributária, por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos, amparada nos artigos 150, inciso VI, letra
“C” e 195, parágrafo 7º, ambos da Constituição Federal de 1988.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2019                   2018
Caixa Geral 16.612,63 28.989,22
Contas Correntes – Bancárias 230.699,68 5.612,20
Aplicações Financeiras:
- Vinculadas 5.544.221,54 11.954.853,20
- Não Vinculadas    32.081.203,70    28.354.309,59

37.872.737,55 40.343.764,21
Não Vinculadas                   2019                   2018
Aplicação Banco Santander 130004756 Folha 18.696,36 22.087,35
Banco Santander 13001940-9 C.P Aplicação 2.088.156,35 1.954.485,74
Banco Santander Centro De Estudos Aplicação 24.100,44 23.253,67
Banco Do Brasil S.A. - 0400456-1 1.331,94 6.839,20
Banco Bradesco S.A. – 22760 193.794,22 93.497,45
Banco Bradesco S.A. – 26028 3.050.559,93 2.218.776,90
Banco Santander S.A. – 13.0679-9 3.345.924,39 4.657.497,33
Banco Santander Brasil S.A. 330.460,28 778,81
Banco Santander S.A. – 13002069 14.064,63 13.983,33
Banco Itaú – 29.250 301.250,71 283.532,47
Banco Safra 900,15 900,15
Banco Santander Vila Mariana 782.978,69 248.073,31
Banco Caixa E. Federal-18502-Aplicação 17.660.690,97 16.534.496,76
Banco Santander Jaçanã Ag 656 Aplicação. 130018602 196.879,81 2.296.107,12
Banco Bradesco ag. 3393 1,00 -
Banco do Brasil S.A. - 58727-3 198.774,56 -
Caixa Econômica Federal (243.345,16) -
Bradesco 23.145-2 (77,70) -
Banco do Brasil ag 3333 300.000,00 -
Banco do Brasil ag 3333 1.198.415,19 -
Caixa Econômica federal 249.956,02 -
Banco Santander Jaçanã ag 656 - aplicação 130018602c 1.435.296,23 -
Banco Santander Jaçanã ag 656 - aplicação 130018602b 893.908,03 -
Bradesco 23145-2 aplicação           38.486,66                          -

32.081.203,70 28.354.309,59
Os saldos de aplicações financeiras vinculadas referem-se a aplicações com finalidade específica a fundos dos
centros de estudos e de pesquisa e a captações por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica
– MS (Pronon) para aquisição de bens de capital e estão demonstradas como segue:
Vinculadas                   2019                   2018
Banco Do Brasil 04001888-0 Aditivo Aplicação 520,58 499,28
Banco Brasil Convênio. 841392/2016 Aplicação 5533-6 - 2.353.717,21
Banco Brasil Convênio 836931/2016 Aplicação 5521-2 55.386,29 167.006,75
Banco Brasil Convênio 836933/2016 Aplicação 5522-0 - 118.307,62
Banco Brasil Convênio 836496/2016 Aplicação 5520-4 - 214.398,23
Banco Brasil Pronas PCD 2016 Aplicação 5563-8 301.469,00 285.980,38
Banco Brasil Ag 333-2 Aplicação 5539-5 Prj Prono 2.509.299,54 4.766.382,36
Banco Brasil Aplicação Ag. 333-2 Cc 5519-0 133.232,69 127.684,33
Banco Brasil Aplicação Ag. 333-2 Cc 5513-1 883.203,92 846.726,97
Banco Do Brasil S.A. -5127-6 Aplicação 83.860,76 82.000,53
Banco Do Brasil 362239 Aplicação 40.566,34 40.886,31
Banco Do Brasil 35234 Aplicação 139.392,00 118.923,64
Banco Brasil Convênio 836934/2016 Aplicação 5532-8 226.733,58 257.216,05
Banco Santander Aplicação -116.388,06 2.664,71
Banco Do Brasil Ag 6802 A Aplicação 7347 579.982,15 556.948,13
Banco Bradesco Aplicação 40.475,04 119.049,57
Banco do Brasil S.A.- 5498 - 952,51
Banco Brasil Ag 333-2 Aplicação 5506-6 Pronon 155.131,98 1.895.508,62
Banco Brasil ag 333-2 cc 5539-5 Prj Pronon 629,24 -
Banco do Brasil ag 3333 c/c 5575-1 43.162,13 -
Poupança Ouro n. 510.005.640-8 jc 189.118,78 -
Banco do Brasil aplicação c/c 5583-2 convênio 850899-2017 164.627,58 -
Banco do Brasil aplicação c/c 5579-4 convênio 848619-2017         113.818,00                         -

5.544.221,54 11.954.853,20
4. Créditos com Pacientes e Convênios: Está assim composto:
Ativo Circulante - Saúde                   2019                   2018
Créditos com Pacientes Particulares 1.251.264,58 1.206.184,70
Créditos com Pacientes Convênios 66.190.343,93 70.983.212,13
Créditos de Pacientes do SUS 7.187.441,12 8.427.776,97
(-) Perdas Est. em Créditos de Líq. Duvidosa   (5.981.161,08)   (9.640.213,96)

68.647.888,55 70.976.959,84
Os créditos com pacientes e convênios classificados no Ativo Não Circulante reúne valores a receber de
operações de difícil realização e estão ajustados pelo valor provável de realização, conforme segue:

                  2019                   2018
Créditos com pacientes e convênios 19.058.474,02 19.058.474,02
(-) Perdas estimadas em créditos de Líq. Duvidosa (19.058.474,02) (15.246.779,22)

- 3.811.694,80
5. Outros Créditos                   2019                   2018
Créditos a Receber Centro de Pesquisa 843.889,39 1.299.703,12
Créditos de Funcionários 597.515,58 511.096,13
Depósitos Judiciais 5.678.263,10 4.597.124,82
Impostos a Recuperar 54.172,21 61.558,91
Adiantamentos a Fornecedores 1.826.195,80 1.087.650,18
Empréstimos Materiais e Medicamentos 42.573,74 1.421.135,74
Importação Em Andamento - 581.164,43
Cartão de Crédito ou Débito 238.471,47 145.688,53
Aluguel - 4.775,33
Patrocínios           29.405,02           30.364,07

9.310.486,31 9.740.261,26

6. Estoques - Saúde                   2019                   2018
Drogas e medicamentos 6.235.872,55 5.347.177,77
Materiais de uso paciente 1.138.563,33 1.010.808,24
Gêneros alimentícios 102.153,24 92.362,89
Produtos de limpeza 85.527,92 130.103,18
Materiais de manutenção 82.197,18 87.360,68
Impressos/matérias de expedição 165.076,15 199.460,29
Outros materiais 6.640,83 1.080,61
Filmes e químicos para RX 4.416,50 1.194,72
Dietas enterais 62.133,64 69.324,25
Uniformes 97.772,37 78.978,28
Epi’s 34.000,82 33.988,87
Materiais de informática 11.118,73 2.492,16
Secretaria da saúde-herceptin         119.204,17      1.639.114,57

8.144.677,43 8.693.446,51
7. Imobilizado e Intangível: A movimentação do imobilizado é demonstrada a seguir:

Depreciação/
Amortização

Imobilizado                2018        Entradas    Acumulada Transferências            Baixa                  2019
Edificações 51.928.121,87 - (1.356.959,92) - - 50.571.161,95
Terreno 214.738,57 - - - - 214.738,57
Instalações 759.899,40 246.862,00 (102.519,62) - - 904.241,78
Elevadores 596.000,00 - - - - 596.000,00
Poco Artesiano 127.293,80 - - - - 127.293,80
Benfeitorias 2.820.741,84 181.598,20 (470.559,37) 3.096.755,42 - 5.628.536,09
Instrumentos de
  Medicina
   e Cirurgia 1.113.914,69 694.836,19 (197.558,67) - - 1.611.192,21
Aparelhos de
  Medicina
   e Cirurgia 5.625.935,49 514.245,11 (1.291.622,61) - (168.816,24) 4.679.741,75
Equipamentos
  Hospitalares 13.527.784,94 4.124.067,99 (3.009.978,75) - (66.947,68) 14.574.926,50
Equipam.
  Processamento
   de Dados 1.490.320,20 795.177,41 (783.369,61) - - 1.502.128,00
Moveis e
  Máquinas 7.656.946,41 1.831.735,79 (1.620.809,70) - - 7.867.872,50
Material Didático
  e Pedagógico 4.183,40 - (763,20) - - 3.420,20
Colchões
  e Similares 194.152,97 18.582,03 (32.439,30) - - 180.295,70
Utensílios
  Diversos 16.926,35 20.206,02 (5.452,60) - - 31.679,77
Veículos        48.582,69                      -      (24.822,00)                          -                    -          23.760,69
Subtotal -
  Imobilizado 86.125.542,62   8.427.310,74 (8.896.855,35)      3.096.755,42 (235.763,92)   88.516.989,51
Imobilizado em Andamento
Importações em
  Andamento 1.327.693,68 1.113.277,32 - - - 2.440.971,00
Obras em
  Andamento   6.314.823,39 13.278.323,25                       -   (3.096.755,42)                    -   16.496.391,22
Subtotal - Imobiliz.
  em Andam.   7.642.517,07 14.391.600,57                       -   (3.096.755,42)                    -   18.937.362,22
Total
  Imobilizado 93.768.059,69 22.818.911,31 (8.896.855,35)                          - (235.763,92) 107.454.351,73
Intangível
Softwares 5.188.291,92 478.506,44 (427.782,29) - - 5.666.798,36
Marcas e patentes 3.882,00 37.272,00 - - - 41.154,00
Direitos de
  uso imóvel (a)                      -   2.385.450,82                       -                          -                    -     2.385.450,82
Total
  Intangível   3.672.043,37   2.901.229,26    (427.782,29)                          -                    -     6.145.490,34
(a) O direito de uso refere-se a arrendamento registrado a partir de 01/01/2019 conforme prerrogativa da CPC
06 – Arrendamentos mercantis, que entrou em vigor no exercício de 2019
8. Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos e Saldo Saldo Não
Financiamentos Valor Circulante Circulante
Descrição            .     Modalidade   Contratado              2019             2019          Total 2019
Hospimetal FINAME 708.240,00 11.381,28 20.680,94 32.062,22
Banco do Brasil - Siemens FINAME 2.970.000,00 419.160,95 1.065.839,05 1.485.000,00
Arrendamento de imóveis Arrendamento 2.385.450,82 612.652,92 1.772.797,90 2.385.450,82
Total de Financiamentos 6.063.690,82 1.043.195,15 2.859.317,89 3.902.513,04
Total 1.043.195,15 2.859.317,89 3.902.513,04
As garantias das três modalidades são os próprios bem financiados/arrendados. O arrendamento, que teve
como contrapartida o intangível, foi registrado a partir de 01/01/2019 conforme prerrogativa da CPC 06 – Arren-
damentos mercantis, que entrou em vigor no exercício de 2019
9. Obrigações Trabalhistas e Tributárias                   2019                   2018
Ordenados a Pagar 3.526.176,30 3.260.416,42
INSS a Recolher - Folha 441.793,93 451.174,39
PIS a Recolher 2.319.165,13 2.240.515,09
IRRF a Recolher 836.387,26 674.951,10
Contribuição Sindical ou Assistencial a Pagar 498,93 488,86
ISS na Fonte a Recolher 9.907,10 8.884,09
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte a Recolher 513.994,87 414.567,50
Férias 5.758.655,42 5.238.566,03
Encargos sobre Férias 458.253,30 470.508,76
Outros Encargos      2.687.478,29      2.056.989,46

16.552.310,52 14.817.061,70
10. Outras Contas a Pagar
Saúde                   2019                   2018
Empréstimos a Repassar 159.223,64 117.489,46
Honorários médicos a pagar 5.113.848,42 4.319.402,51
Obrigações com Terceiros - Outros      2.307.845,01      1.908.805,31

7.580.917,07 6.345.697,28
11. Atendimento à Legislação das Entidades Beneficentes de Assistência Social sem fins Lucrati-
vos: A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2019 o cumprimento do percentual
acima do mínimo de 60% de atendimento à pacientes do SUS, cumprindo o determinado pela lei 12.101, de
27 de novembro de 2009 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assis-
tência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE). 12. Certificado Beneficente de Assistência Social: A
instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde – CEBAS/Saúde,
concedido pelo Ministério da Saúde conforme Portaria MS nº 714, de 07 de junho de 2016, de acordo com
a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. E, 06 de dezembro de 2018 foi deferida a renovação através da
portaria nº 1.895, com validade até a 20 de setembro de 2021. 13. Gratuidades Concedidas: As gratuidades
concedidas no exercício de 2019 através de seus programas e projetos atendem os requisitos da Lei nº
12.101/09, que dispõe sobre o processo de certificação para obtenção de isenção das contribuições para a
seguridade social e estão dispostos da seguinte forma: - Gratuidades – Saúde: representa o total de
recursos aplicado no atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado reflete o
custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante o ano de 2019 o
montante foi de R$ 47.826.801,67 (em 2018 de R$ 46.050.683,31). 14. Isenções Previdenciárias, COFINS
e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o montante das contribuições
previdenciárias e tributárias apuradas no exercício e registradas a débito de em contas de despesa tendo
como contrapartida contas retificadoras também no resultado, de modo a não alterar o superávit do exercí-
cio; e que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as entidades beneficentes de
assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída – Saúde                   2019                   2018
INSS – Quota Patronal 16.110.363,39 14.718.801,39
COFINS 12.402.188,21 12.893.484,62
CSLL         483.509,68      2.308.001,60
Total 28.996.061,28 29.920.287,61
15. Captação de Doações: A Entidade capta doações materiais e em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas,
e tem como objetivo a complementação do pagamento do custeio dos serviços ligados à prevenção do câncer
de mama.
Doações Captadas                   2019                   2018
Doações de Materiais ou em Espécie 43.584,29 383.451,60
Doações em Bancos 274.929,24 277.126,75
Sub-Licenciadas 475.269,77 813.514,26
Corridas         459.101,70         243.257,28

1.252.885,00 1.717.349,89
16. Campanha Beneficente – “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”: Implementada pelo IBCC em
fevereiro de 1995, a campanha destina-se à arrecadação de fundos para a pesquisa e prevenção do câncer de
mama, através de doações provenientes da venda de camisetas e outros produtos relacionados e da realização
de eventos patrocinados. O IBCC paga “royalties” ao “Council of Fashion Designers of America – CFDA
Foundation, INC.” Entidade idealizadora da campanha e responsável por sua internacionalização, detentora dos
direitos sobre a utilização da logomarca da mesma. A campanha beneficente, no que diz respeito aos fundos
oriundos das doações bem como, aos repasses a título de “royalties”, objeto de auditoria por Auditores Indepen-
dentes. 17. Provisão para Contingências: A Entidade efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos
nos processos contenciosos que possam surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com
base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos
seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir
desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com os critérios deter-
minados pela administração, incluindo bases históricas. Em 2019 foi revertido o montante de R$ 1.017.958,97,
totalizando R$ 836.718,04. 18. Convênios Governamentais: Durante os exercícios de 2019 e de 2018, a
entidade celebrou convênios com a Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo e com a Secretaria
da Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como angariou recursos por meio do Programa Nacional
de Apoio a Atenção Oncológica – MS (Pronon), cujas contratações, realizações e diferimentos estão demons-
tradas a seguir:
18.1. Subvenções contratadas:
Saúde                   2019                   2018
Subvenção Convênio 812865 Min Saude 250.000,00 2.711.956,00
Secretaria Da Saúde-Herceptin 9.774.682,52 5.645.650,63
Subvenção Minist. da Saúde Convênio nº 836934-2016 - 399.456,00
Subvenção A Realizar Convênio 836496/2016 19.951,51 200.000,00
Convenio 450/2018 – Investimento para Custeio 1.197.985,00 1.912.500,00

                  2019                   2018
Subvenção Emenda Parlamentar - 596.971,64
Subvenção a Realizar Convênio nº 836933/2016 175.052,14 -
Subvenção a Realizar Convênio Municipal 330.000,00 -
Convenio nº 850899/17 164.420,00 -
Subvenção a Realizar Convênio nº 580/2019 300.000,00 -
Subvenção a Realizar Conv. nº 848619/17 - SICONV 113.764,00 -
Subvenção Convênio nº 143/19 Unidade Jaçanã 187.985,00 -
Subvenção a Realizar Interv. Onco-Mama      1.890.000,00                          -
Total 14.403.840,17 11.466.534,27
18.2. Subvenções - Controle de Realização: A realização dos valores contratados, bem como os saldos a
realizar remanescentes, em 31/12/2019, são demonstrados no quadro a seguir:

Receitas Diferidas (Passivo Não Circulante)
Recebida Realizada Devolvida sem

Saúde 2018 em 2019 em 2019 execução 2019
Convênio Ministério
da Saúde nº 812865 492.621,10 250.000,00 (59.691,00) - 682.930,10
Secretaria Estadual
da Saúde - Forn Herceptin 1.214.750,05 9.774.682,52 (10.870.255,00) - 119.177,57
Projeto Pronon 6.760.388,72 - (438.712,26) - 6.321.676,46
Subvenção a Realizar
Contrato nº 0010201001781/1 299.856,07 - (64.589,97) - 235.266,10
Subvenção a Realizar -
Conv. nº 833175-2016 E 176 799.282,76 - (15,08) - 799.267,68
Subvenção a Realizar
Convênio nº 834908-2016 199.980,00 - (6.077,46) - 193.902,54
Subvenção a Realizar
Convênio nº 836931/2016 154.270,00 - (11.411,25) - 142.858,75
Subvenção a Realizar
Convenio nº 836933/2016 109.380,00 175.052,14 - (122.618,24) 161.813,90
Subvenção a Realizar
Convênio Municipal - 330.000,00 (329.999,85) - 0,15
Subvenção a Realizar
Convênio nº 836496/2016 200.000,00 19.951,51 - (219.951,51) -
Convenio nº 850899/17 - 164.420,00 - - 164.420,00
Subvenção para investimento
Convênio nº 841177/2016 2.999.995,00 - (138.657,31) (2.397.763,55) 463.574,14
Subvenção para Investimento
Convênio nº 841392/2016 16.564,99 - (2.757,65) - 13.807,34
Subvenção para Investimento
Convênio nº 1031/2014 100.000,00 - (30.300,60) - 69.699,40
Subvenção a Realizar
Convênio nº 90 90.000,00 - (26.569,82) - 63.430,18
Subvenção a Realizar
Convênio nº 580/2019 - 300.000,00 - - 300.000,00
Subvenção a Realizar
Conv. nº 848619/17-SICONV - 113.764,00 - - 113.764,00
Subvenção a Realizar
Convênio nº 210 210.000,00 - (76.285,69) - 133.714,31
Subvenção a Realizar
Convênio nº 250 239.821,53 - (73.220,82) (61.939,04) 104.661,67
Subvenção a Realizar
Convênio nº-150 150.000,00 - (49.028,44) - 100.971,56
Subvenção Minist da Saude
Convênio nº 836934-2016 399.456,00 - (50.598,39) - 348.857,61
Convênio 450/2018 -
Investimento- Custeio 1.912.500,00 1.197.985,00 (2.279.797,22) - 830.687,78
Subvenção Convênio
nº 143/19 Unidade Jaçanã - 187.985,00 - - 187.985,00
Subvenção a Realizar
Interv. Onco-Mama - 1.890.000,00 (16.015,92) - 1.873.984,08
Total 16.348.866,22 14.403.840,17 14.523.983,73 (2.802.272,34) 13.426.450,32
19. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidades
sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não
remunerado do voluntariado no montante de R$ 102.420,58 para o exercício de 2019 e R$ 102.420,58 para
o exercício de 2018, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma
importante participação em várias ações realizadas pela entidade. 20. Aplicações de Recursos: Os
recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu
Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 21. Cobertura de
Seguros: A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ati-
vidade. A suficiência da cobertura de seguros não faz parte do escopo dos auditores independentes. 22.
Incorporação de Unidade Formosa – GO: Em 18 de setembro de 2018 foi incorporada a Unidade de
Formosa-GO, processo que só se completou no exercício de 2019, conforme Escritura de Comodato entre
Sociedade Beneficente São Camilo e o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC 14º Tabelião de
Notas da Comarca de São Paulo Livro 5230 Páginas 231 a 237. 23. Compromissos: No encerramento
do período de 2019 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram
divulgação nas demonstrações financeiras.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade e do contrato de gestão
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras 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 responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do Auditor
pela Auditoria das Demonstrações Financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te 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 fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 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 disso: - Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos

Aos Administradores e Conselheiros do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC. São Paulo – SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -
IBCC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos. Base para Opinião:
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 intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras “. 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 acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos: As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018,
apresentadas comparativamente, foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram opinião em
22 de março de 2019, sem modificação. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações
Financeiras: A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações

de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Entidade; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicá-
veis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
Macso Legate Auditores Independentes
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8

Antonio Mendes Freitas - Presidente
DIRETORIA

Justino Scatolin - Superintendente Responsável Técnico: Cesar Sbravatti - Contador CRC 1SP183721/O-8

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 2
3B

5-
F8

86
-0

9D
A-

D
96

3.




