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Reflexões sobre 
o planejamento 

sucessório 
Nos últimos tempos, 
vimos nossas vidas 
mudar radicalmente 
e muitas questões às 
quais não gostávamos 
de enfrentar passaram 
a fazer parte do nosso 
dia a dia

Assim, diante de tantas 
notícias ruins, per-
cebemos aquilo que 

sempre soubemos, a ficha 
cai de que a vida, de fato, 
uma dia acabará! Porém, 
infelizmente, os brasileiros 
não têm o hábito de tratar 
certos assuntos de forma 
preventiva e, diante da 
inevitável finitude da vida, 
deixam seus entes queridos, 
num momento já psicologi-
camente difícil, diante da 
necessidade de lidar com a 
burocracia e o desgaste da 
abertura de uma sucessão. 

E, já que vivemos um mo-
mento para novas reflexões, 
importante entendermos de 
que forma poderíamos ame-
nizar esse processo, já que 
o Inventário muitas vezes é 
um procedimento caro, de-
morado e desgastante para 
os envolvidos. A resposta é 
simples: Planejamento su-
cessório. Ao falar no tema, 
logo aparecem na cabeça 
muitas dúvidas que vão além 
de questões legais e levam 
à reflexão personalíssima 
de como cada indivíduo 
deseja que seu patrimônio 
seja transferido aos seus 
herdeiros ou legatários em 
caso de falecimento. 

O planejamento suces-
sório consiste em definir 
previamente de que forma 
o patrimônio, resultado do 
esforço e dedicação de uma 
vida inteira de trabalho será 
dividido, deixando resolvidas 
muitas questões financeiras 
que poderiam gerar inse-
guranças e conflitos entre 
os herdeiros. Além disso, 
planejar permite que o pa-
trimônio seja preservado, na 
medida em que os impostos 
incidentes numa transmissão 
intervivos são sensivelmente 
inferiores àqueles que inci-
dem no falecimento (Imposto 
de Transmissão Causa Mortis 
e Doação), de competência 
dos Estados e cuja alíquota 
atualmente varia entre 4% a 
8% no país. 

No entanto, a qualquer 
momento, poderá ser subs-
tancialmente majorada, pois 
é sabido que há inúmeros 
projetos de lei no Con-
gresso visando o aumento 
para até 20% e, diante da 
dificuldade do caixa dos 
entes públicos, não será 
surpresa se tal situação for 
modificada. Ocorre que é 
ingênuo pensar que planejar 
a sucessão é somente para 
os mais endinheirados, pois 
os custos de uma sucessão, 
seja judicial ou extrajudicial 
(se cumpridos os requisitos 
legais para tanto), são re-
lativamente expressivos e 

chegam a aproximadamen-
te 15% do valor da herança. 

Portanto, aproveitar esse 
momento em que a CO-
VID-19 nos leva a adotar 
novas posturas em relação 
ao momento presente, e 
optar por planejar sua su-
cessão de forma que a vida 
de seus entes queridos seja 
amenizada logo após sua 
partida, é uma decisão a 
ser colocada na sua lista de 
prioridades. 

O planejamento sucessó-
rio tem que ser entendido 
como uma projeto familiar, 
tal como a construção de 
uma casa, pelo qual após 
ponderar intimamente so-
bre como gostaria que 
fosse sua sucessão, deverão 
contar com a consultoria de 
um advogado especialista 
no assunto que, ao final, 
elaborará os documentos 
pertinentes que deverá ob-
servar os critérios e limites 
da lei brasileira. 

Logo, não basta só pensar, 
é necessário agir, colocar no 
papel de forma detalhada 
e obedecendo os aspectos 
legais, no que se refere à 
herança legítima, questões 
societárias, regime de bens, 
a quota disponível, etc. para 
evitar questionamentos 
futuros, já que no Brasil 
existem herdeiros neces-
sários que não podem ser 
excluídos da sucessão. Tam-
bém é importante ressaltar 
que muitas vezes o planeja-
mento pode gerar economia 
imediata, pois dependendo 
da forma como realizado 
acarretará, por exemplo, na 
redução da carga tributária 
no recebimento de aluguéis. 

Existem diversas formas 
de efetuar um planejamen-
to sucessório, que serão 
escolhidas dependendo do 
perfil do cliente, tanto em 
relação a dimensão do pa-
trimônio (imóveis, móveis, 
ativos financeiros) quanto 
em relação aos herdeiros, 
suas necessidades e carac-
terísticas individuais, já que 
no mundo contemporâneo 
as pessoas, ainda que da 
mesma família, são muito 
diferentes entre si. 

E, entre as opções mais 
comuns há a elaboração de 
testamento, as doações em 
vida, a aplicação em fundos 
de previdência (VGBL), 
seguros, a constituição de 
uma "holding familiar" ou 
ainda um "trust". 

Porém, optar pelo que 
mais se adequa ao seu 
projeto familiar e se traduz 
no melhor planejamento 
sucessório para você pres-
cinde de consultar um bom 
especialista no assunto que 
saberá colocar no papel os 
anseios finais de uma vida 
bem sucedida que rendeu 
frutos e soube amadurecer 
e lidar com os bons e maus 
momentos da existência. 

(*) - É especialista em Processo Civil 
e Família, sócia do escritório Silva 

Nunes Advogados. 

Renata Mangueira de Souza (*)

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ/MF 62.011.788/0001-99
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota      2019      2018
Circulante  155.404  157.489
Caixa e equivalentes de caixa 3 611 516
Contas a receber 4 110.401 117.111
Estoques 5 2.726 1.624
Impostos a recuperar 6 15.909 17.310
Adiantamentos 7 24.414 20.334
Outros créditos consórcios 1.068 298
Despesas antecipadas 275 296
Ativo Não Circulante  262.433  263.194
Realizável a Longo Prazo  125.488  119.455
Contas a receber 4 91.965 91.965
Contas correntes consórcios 8 1.982 1.983
Cauções e Depósitos Judiciais 10.698 4.664
Impostos diferidos 17 6.769 6.769
Propriedade para investimento 14.074 14.074
Imobilizado 9  136.945  143.739

Total do Ativo 417.837 420.683

Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Passivo Nota      2019      2018
Circulante    74.151    74.854
Empréstimos financiamentos 10 2.703 4.789
Fornecedores e contas a pagar 11 20.193 21.267
Obrigações trabalhistas e encargos 12 17.871 21.780
Impostos e contribuições a recolher 13 30.266 25.835
Contas correntes consórcios 8 3.118 1.183
Passivo Não Circulante  104.748  108.359
Exigível a Longo Prazo
Partes relacionadas 296 800
Empréstimos financiamentos 10 2.258 2.791
Impostos e contribuições a recolher 13 101.991 104.580
Provisões - Consórcios 203 188
Patrimônio Líquido  238.938  237.470
Capital social 14 120.000 120.000
Reserva para aumento de capital 13.477 13.477
Reservas de lucros 7.457 7.457
Ajuste da avaliação patrimonial 139.767 139.767
Prejuízos acumulados   (41.763)   (43.231)
Total do Passivo 417.837 420.683

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Receitas Operacionais Nota      2019      2018
Receita líquida de serviços e mercadorias 15 318.472 295.753
(-) Custos dos serviços prestados 16 (301.775) (284.071)
Prejuízo bruto 16.697 11.682
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (775) -
Despesas tributárias (932) (892)
Receitas financeiras 1.979 567
Despesas financeiras 17 (14.657) (18.500)
Outras receitas (despesas) (123) (129)

(14.508) (18.954)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos impostos 2.189 (7.272)
Provisão para IRPL e CSLL correntes - -
Provisão para IRPL e CSLL diferido 18       (720)            -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 1.469 (7.272)
Prejuízo líquido por cota de capital 0,01 (0,06)
Demonstração do Resultado Abrangente
Outros resultados abrangentes - -
Registros e efeitos relacionados
  aos resultados abrangentes            -            -
Total do resultado abrangente do exercício 1.469 (7.272)Capital Ajuste Avaliação Reserva para Reserva Prejuízos

   Social         Patrimonial Aumento Capital de Lucros Acumulados       Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 120.000 139.767 13.477 7.457 (35.959) 244.742
Prejuízo do exercício            -                        -                       -              -          (7.272)    (7.272)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 120.000 139.767 13.477 7.457 (43.231) 237.470
Lucro do exercício            -                        -                       -       1.469                 -     1.469
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.000 139.767 13.477 8.926 (43.231) 238.939

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2019      2018
Prejuízo antes dos impostos 2.189 (7.272)
Ajustes para conciliar o resultado às
  disponibilidades geradas pelas atividades:
Depreciação e amortização 10.793 13.372
Valor residual de baixa do ativo imobilizado (462) 779
Constituição de provisão 15 121
IRPJ e CSLL diferidos       (720)            -
Prejuízo antes dos impostos ajustado 11.815 7.000
(Aumento) ou redução das contas do ativo:
Contas a receber 6.710 (29.766)
Estoques (1.102) 498
Impostos a recuperar 1.401 (629)
Adiantamentos (4.080) (3.057)
Despesas antecipadas 21 (48)
Outros créditos consórcios (770) (298)
Cauções e depósitos judiciais (6.034) (1.080)
Aumento ou (redução) das contas do passivo:
Fornecedores e contas a pagar (1.074) 6.263
Obrigações trabalhistas e encargos (3.909) (4.224)
Impostos e contribuições a recolher     1.842    27.872

Caixa proveniente nas atividades operações     4.820     2.531
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado    (3.538)       (671)

Caixa aplicado nas atividades de investimento    (3.538)       (671)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido (2.619) (1.557)
Contas correntes consórcios 1.936 (800)
Empréstimos de parte relacionada       (504)            -

Caixa aplicado nas atividades de financiamento    (1.187)    (2.357)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa          95       (497)
No início do exercício 516 1.014
No final do exercício        611        516

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa 95 (498)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018.
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado).

1. Contexto operacional: A Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., estabele-
cida à Rua Eduardo Ferragut, nº 55 - Bairro Pinheirinho - Vinhedo - SP, funda-
da em 23/11/1989, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP sob o NIRE 35209008163, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.011.788/0001-99, tem por objeto social: o estudo, projeto, direção, fisca-
lização, manutenção e execução de coleta e transporte de resíduos sólidos,
em suas várias formas e tipos e correlatos; a limpeza, asseio, conservação,
manutenção de imóveis, vias, logradouros e correlatos; a limpeza, asseio,
conservação, manutenção, serviços de processamento de roupas, serviços
de nutrição e dietética de hospitais e demais serviços de saúde; a operação
de usinas de reciclagem e compostagem e serviços afins; a operação e ma-
nutenção de sistemas de destinação final de lixo e demais serviços corres-
pondentes; a aplicação de produtos saneantes domissanitários e afins; ser-
viços de saneamento básico urbano e rural, prevenção e recuperação do
meio ambiente e afim; o planejamento, consultoria e assessoria técnica
ambiental, sanitária, civil e demais serviços correlatos; serviços de constru-
ção civil, em suas diversas modalidades; a locação, conserto de carrocerias
especiais, bem como de seus componentes, acessórios e equipamentos
correspondentes; a compra, venda e administração de imóveis próprios e
serviços afins; a dedetização e desratização; e execução de serviços públi-
cos por concessão, permissão, empreitada ou outra forma de contratação. 2.
Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis: 2.1.
Base de apresentação: As demonstrações financeiras da Sociedade findas
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas
pelos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Todas as informações apresentadas em Reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado
de outra forma. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 27 de
abril de 2020. 2.2. Apuração do resultado: O resultado das operações (recei-
tas, custos e despesas) são apurados de acordo com o princípio da compe-
tência de exercícios. As receitas de prestação de serviço são reconhecidas
no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável. Uma
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realiza-
ção. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Representadas por valores de
liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias, apresentadas ao
custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços,
e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se in-
ferior ao saldo contábil. 2.4. Contas a receber: As contas a receber de clien-
tes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos. 2.5. Estoques: Os estoques são compos-
tos por materiais de manutenção, materiais de consumo da operação e equi-
pamentos de proteção individual (EPI), avaliados ao custo médio de aquisi-
ção, não excedendo o seu valor de mercado. 2.6. Imobilizado: É registrado
pelo custo de aquisição e as depreciações foram computadas pelo método
linear e reconhecidas no resultado do exercício de acordo com as taxas
informadas na Nota Explicativa nº 9. 2.7. Outros ativos e passivos (circu-
lantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti-
mativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. 2.8. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A Sociedade não
pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados.
Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas
de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valo-
res presentes. 2.9. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício estão constituídos com base no
lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
fiscal. Os impostos diferidos sobre prejuízos fiscais são reconhecidos so-
mente quando há perspectivas de lucro tributável no curto prazo. O cálculo
dos impostos e contribuições é baseado nas alíquotas vigentes na data de
encerramento das demonstrações financeiras. O Imposto de Renda calcula-
do a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassar o valor anual de R$ 240 mil. A Contribuição
Social Sobre o Lucro é calculada a alíquota de 9%. 2.10. Ativos e passivos
contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as
seguintes: (i). Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
explicativa; (ii). Passivos contingentes são provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são
provisionados e nem divulgados; e (iii). Obrigações legais são registradas
como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de
êxito, de processos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade
de tributos. 2.11. Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e
mensuração - Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao
seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos
financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado,
quando tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Os
principais ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equi-
valentes de caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clien-
tes. Esses ativos foram classificados nas categorias de ativos financeiros a
valor justo por meio de resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais
passivos financeiros são: contas a pagar e fornecedores. Mensuração
subsequente - A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros
ocorre a cada data do balanço de acordo com a classificação dos instrumen-
tos financeiros nas seguintes categorias de ativos e passivos financeiros:
ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do
resultado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e
recebíveis, empréstimos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis
para venda. Os ativos e passivos financeiros da Sociedade foram classifica-
dos nas seguintes categorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado - Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem
instrumentos financeiros mantidos para negociação designados no reconhe-
cimento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no
curto prazo. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apre-
sentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes gan-
hos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. Os juros, corre-
ção monetária e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são
reconhecidos no resultado quando incorridos. Esta categoria possui basica-
mente caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. Emprés-
timos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não
derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um
mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são
contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos
(taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O
custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto
ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do
método de juros efetivos é incluída na demonstração do resultado na linha
de receita operacional para as vinculadas as atividades comerciais da
Sociedade e receita financeira para as dessa natureza. As perdas por re-
dução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado como despesa
administrativa para as vinculadas as atividades comerciais da Sociedade
e como despesa financeira para as dessa natureza. Passivos financeiros
pelo custo amortizado - Após reconhecimento inicial, são mensurados
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do
resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o proces-
so de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Estas duas ca-
tegorias são compostas basicamente por contas a receber e valores a
pagar a fornecedores. Um ativo financeiro é baixado quando: (i) os direitos
de receber fluxo de caixa do ativo expirarem; e (ii) a Sociedade transferir
os seus direitos de receber o fluxo de caixa do ativo ou assumir uma obri-
gação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora
significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a
Sociedade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios relati-
vos ao ativo, ou (b) a Sociedade não transferir nem reter substancialmente
todos riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle sobre
o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substi-
tuído por outro do mesmo montante com termos substancialmente diferen-
tes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente altera-
dos, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo ori-
ginal e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos corres-
pondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
2.12. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de
caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento
Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa
que ocorreram nos exercícios apresentados.

3. Caixa e equivalente de caixa      2019      2018
Caixa 127 66
Bancos 4 81
Aplicações Financeiras        480        369

611 516
O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de
depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo, em sua
maioria em CDB, e fundo de investimento.
4. Contas a receber      2019      2018
Clientes (i) 140.134 174.308
Cliente Consórcio Sorocaba Ambiental 1.983 2.066
Cliente Consórcio Trevo Ambiental - 2.803
Receitas a faturar (ii) 57.611 23.699
Receitas a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 2.638 2.163
Receitas a faturar Consórcio Trevo Ambiental            -     4.037

202.366 209.076
     2019      2018

Circulante 110.401 117.111
Não circulante    91.965    91.965

202.366 209.076
(i) Refere-se a faturamentos correspondentes ao fornecimento de serviços,
principalmente a órgãos públicos. (ii)Refere-se a faturamentos relativo a
medições de fornecimento de serviços a faturar, principalmente a órgão pú-
blicos. A abertura do saldo a receber de clientes em 31 de dezembro de 2019
e 2018 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2019      2018
A Vencer 102.726 102.069
Vencidos de 1 a 30 dias 6.035 8.535
Vencidos de 31 a 60 dias 1.283 482
Vencidos de 61 a 90 dias 128 1.260
Vencidos de 91 a 120 dias 109 867
Vencidos de 121 a 150 dias 6 3.801
Vencidos de 151 a 180 dias 39 6
Vencidos de 181 a 365 dias 75 91
Vencidos há mais de um ano    91.965    91.965

202.366 209.076
A Administração da Sociedade optou por não contabilizar a provisão para
créditos de liquidação duvidosa para os títulos vencidos de longa data em
suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, por
entender que todos os clientes são órgãos públicos e que todos têm ciência
de que os serviços foram executados e atestados a cada medição. Todavia,
a liquidação das notas fiscais nem sempre ocorrem nos vencimentos pactu-
ados, o que provoca a soma de altos valores em aberto no contas a receber,
o que leva a Litucera cobrar, de não prescrever o direito ao crédito.
5. Estoques      2019      2018
Estoque de Materiais Diversos 1.057 869
Estoque de Materiais para Manutenção 1.521 612
Estoque Manutenção Predial Prevenção 49 40
Outros estoques          99        104

2.726 1.624
6. Impostos a recuperar      2019      2018
ICMS a recuperar 8.220 8.223
IRRF a compensar 2.386 2.083
IRPJ Antecipação - -
PIS 104 101
Cofins 467 467
IRPJ pago a maior 2.354 3.380
CSLL paga a maior 1.563 1.561
Retenções PIS Cofins CSLL 39 26
Antecipações PERT - 424
Impostos a recuperar Consórcios        776     1.046

15.909 17.310
7. Adiantamentos      2019      2018
Farmaco Ltda. 5.964 5.564
Salus Serviços Urbanos e Empreendimentos 13.443 11.230
Marcelo de Lima Lelis 1.980 1.980
Adiantamentos a fornecedores 2.522 1.038
Adiantamentos a empregados        505        522

24.414 20.334
8. Conta correntes de consórcios      2019      2018
Contas correntes ativas:
Consórcio Trevo Ambiental - TAC 1.611 1.590
Consórcio Trevo Ambiental - Lucros - 188
Consórcio Trevo Ambiental - Nota débito        371        205

1.982 1.983
9. Imobilizado Saldo Saldo

inicial 2019 Adições Baixas final 2019
Terrenos - custo 2.091 - - 2.091
Terrenos - Avaliação patrimonial 6.319 - - 6.319
Edificações - custo 6.898 - - 6.898
Edificações
  - Avaliação patrimonial 3.130 - - 3.130
Aterro Sanitário - custo 2.181 - - 2.181
Aterro Sanitário
  - Avaliação patrimonial 117.744 - - 117.744
Máquinas e Equipamentos 24.589 1.077 (603) 25.063
Veículos 44.882 2.220 (90) 47.012
Ferramentas 92 1 - 93
Softwares 480 - - 480
Móveis e Utensílios 3.129 12 (36) 3.105
Equipamento
  Processamentos dados 1.370 18 (5) 1.383
Equipamentos de telefonia 48 (7) 41
Imobilizado Consórcio CSA 4.854 210 (74) 4.990
Imobilizado Consórcio CTA                5           -          -             5

217.812 3.538 (815) 220.535
Saldo Saldo

inicial 2019 Adições Baixas final 2019
Edificações - custo 1.480 307 (242) 1.545
Edificações - Avaliação patrimonial 250 488 (355) 383
Aterro Sanitário - custo 1.418 436 - 1.854
Aterro Sanitário
  - Avaliação patrimonial 8.120 4.060 - 12.180
Máquinas e Equipamentos 12.386 2.443 (384) 14.445
Veículos 42.871 1.625 (89) 44.407
Ferramentas 58 9 - 67
Softwares 446 31 - 477
Móveis e Utensílios 2.364 205 (29) 2.540
Equipamento
  Processamentos dados 1.269 56 (5) 1.320
Equipamentos de telefonia 25 2 - 27
Imobilizado Consórcio CSA 3.386 1.131 (173) 4.344
Imobilizado Consórcio CTA                 -           1          -             1

       74.073   10.794  (1.277)      83.590
Imobilizado líquido 143.739 - - 136.945
A Administração da Sociedade decidiu em 01 de janeiro de 2017 (data da
transição) pela adoção inicial do pronunciamento contábil CPC 27 e CPC 28
reclassificando a propriedade mantida para investimento e procedendo a
avaliação patrimonial de seus imóveis de acordo com as prerrogativas deter-
minadas nos pronunciamentos contábeis CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC 28
- Propriedade para Investimentos e Interpretação do CPC - ICPC 10. O mon-
tante de R$ 139.767 mil reconhecido no patrimônio líquido representa o valor
das avaliações dos imóveis sem a dedução dos impostos incidentes (IRPJ e
CSLL) que não foram diferidos.
10. Empréstimos e financiamentos      2019      2018
Empréstimos - Capital de giro (i) 1.100 1.848
Financiamentos (ii) 3.110 3.501
Arrendamento mercantil (ii) - 56
Financiamentos Consórcio Sorocaba Ambiental        751     2.175

4.961 7.580
Circulante 2.703 4.789
Não circulante     2.258     2.791

4.961 7.580
(i) Compreendem operações de capital de giro, os empréstimos captados
para atender à necessidade de fluxo de caixa da Sociedade, adquiridos pela
taxa média de 13,35% de juros a.a. (ii) Compreendem operações exclusiva-
mente de financiamentos e leasing para aquisição de veículos e equipamen-
tos necessários na utilização da operação da prestação dos serviços da
Sociedade, adquiridos pela taxa média de 3,40% e 9,05% de juros a.a., res-
pectivamente. 11. Fornecedores e contas a pagar: Referem-se as obriga-
ções a pagar de bens ou serviços adquiridos para utilização na prestação de
serviços da Sociedade.

     2019      2018
Fornecedores 14.120 14.230
Fornecedores Consórcio Sorocaba Ambiental 1.174 1.137
Fornecedores Consórcio Trevo Ambiental 1.392 2.362
Contas a pagar 3.507 531
Alugueis e locações 1.171 987
Honorários advocatícios 55 54
Contribuições sindicais 236 496
Outras contas a pagar      1.354      1.470

23.009 21.267
A abertura do saldo a pagar com os fornecedores em 31 de dezembro de
2018 e 2017 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2019      2018
A Vencer 12.383 10.089
Vencidos de 1 a 30 dias 4.470 -
Vencidos de 31 a 60 dias 1.518 5.219
Vencidos de 61 a 90 dias 531 937
Vencidos de 91 a 120 dias 247 218
Vencidos de 121 a 150 dias 364 470
Vencidos de 151 a 180 dias 470 153
Vencidos de 181 a 365 dias 15 641
Vencidos há mais de um ano      3.012      3.540

23.009 21.267
12. Obrigações trabalhistas e encargos sociais      2019      2018
Salários a pagar 1.771 4.717
INSS a recolher 2.393 2.645
FGTS a recolher 1.280 1.199
Pensão alimentícia 10 11
Rescisões a pagar 821 832
Provisão de férias e encargos 10.231 9.628
Obrigações trabalhistas Consórcio Sorocaba Ambiental 708 790
Obrigações trabalhistas Consórcio Trevo Ambiental 10 1.928
Outras        647          29

17.871 21.780
13. Impostos e contribuições a recolher      2019      2018
PERT Previdenciários e demais débitos 105.795 105.353
Cofins a recolher 11.622 9.161
PIS a recolher 1.129 1.988
Cofins Diferida 7.964 7.735
PIS Diferido 1.712 1.679
ISSQN 1.254 685
IRPJ 807 667
CSLL 355 158
Impostos e contribuições retidos na fonte 363 442
Obrigações tributárias Consórcio Sorocaba Ambiental 297 1.163
Obrigações tributárias Consórcio Trevo Ambiental 86 1.357
Outras        873          26

132.257 130.414
14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital social integralizado
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$120.000 mil (cento e vinte milhões
de reais) sendo composto por 120.000.000 quotas por R$1,00 cada uma,
assim distribuídas: 2019 e 2018
Sócios       %        Quotas          R$
Osvaldo Vieira Correa 51% 61.200.000 61.200
Jaime Joaquim Gonçalves    49%   58.800.000    58.800

100% 120.000.000 120.000
15. Receita líquida      2019      2018
Receita de prestação de serviços 268.950 234.909
Prestação de serviços Consórcio Sorocaba Ambiental 28.768 26.687
Prestação de serviços Consórcio Trevo Ambiental 24.439 22.471
Serviços a faturar 31.636 34.047
Serviços a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 2.638 1.026
Serviços a faturar Consórcio Trevo Ambiental - 3.462
Revenda de mercadorias            2          14
Receita bruta 356.433 322.616
(-) Impostos incidentes sobre serviços (30.232) (19.124)
(-) Impostos incidentes Consórcio Sorocaba Ambiental (4.448) (3.698)
(-) Impostos incidentes Consórcio Trevo Ambiental (2.924) (3.202)
(-) Impostos incidentes sobre revendas (3) (2)
(-) Glosas Consórcio Trevo Ambiental       (354)       (837)
Deduções da receita bruta   (37.961)   (26.863)
Receita líquida 318.472 295.753
16. Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

     2019      2018
Custos com pessoal 142.129 130.881
Serviços de terceiros 17.911 19.916
Locações de veículos, máquinas e equipamentos 30.466 23.720
Locações de imóveis 1.207 1.284
Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 22.221 22.378
Combustíveis e lubrificantes 22.256 22.683
Depreciações e amortizações 9.013 13.990
Insumos 12.449 11.459
Outros custos 9.072 4.749
Custos do Consórcio Sorocaba Ambiental 16.461 12.287
Custos do Consórcio Trevo Ambiental 15.786 14.598
Custos administrativos Consórcio Sorocaba Ambiental 836 2.925
Custos administrativos Trevo Ambiental 1.966 3.194
Custos das mercadorias revendidas           2           8

301.775 284.071
17. Despesas financeiras      2019      2018
Despesas bancárias 932 892
Descontos concedidos 3 -
Juros sobre empréstimos e financiamentos 877 754
Juros sobre fornecedores 898 515
Juros sobre tributos 10.915 15.681
IOF 230 169
Resultados de equivalência patrimonial 16 -
Despesas financeiras Consórcio Sorocaba Ambiental 485 425
Despesas financeiras Consórcio Trevo Ambiental        301          64

14.657 18.500
18. Provisão para imposto de renda e contribuição social

     2019      2018
Lucro antes da tributação 2.188 7.272
(+/-) Outras adições/ exclusões            -            -
(=) Base de cálculo 2.188 7.272
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição social calculado (720) (2.472)
Incentivo fiscal (PAT e Incentivo a cultura)            -            -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 720 2.472

     2019      2018
Dezembro de 2014 - PM Campo Grande 6.837 6.837
Outubro de 2016 - PM Peruíbe        400        400

7.237 7.237
19. Cobertura de seguros: A Sociedade mantém seguros, segundo a cober-
tura contratada, consideradas suficientes conforme determinado nos contra-
tos firmados com os órgãos públicos para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. 20. Instrumentos financeiros e riscos operacionais: a) Valoriza-
ção dos instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Sociedade foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções, estabelecidas pela Administração. Entretanto, considerável julgamen-
to foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a es-
timativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as es-
timativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização esti-
mados. Os instrumentos financeiros estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização: • Caixa e equivalente de caixa (Nota
Explicativa nº 3): os saldos em conta corrente mantidos em bancos de
primeira linha têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis;
• Fornecedores (Nota n° 11): os valores reconhecidos representam dividas
em reais dos valores de aquisição de mercadorias e serviços; • Emprésti-
mos e financiamentos (Nota Explicativa nº 10): os valores de mercado para
os empréstimos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis,
sendo atualizados conforme cláusulas previstas nos contratos.

Osvaldo Vieira Correa - Diretor - CPF 073.605.411-15                      Claudio Ciro Kiyohashi - Contador - CRC 1SP162608/O-9

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Ilmos. Srs. Diretores da Fundação Oswaldo Ramos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Fundação Oswaldo Ramos, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patri-
mônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Fundação Oswaldo Ramos em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
de suas atividades e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações financeiras: Nossa audito-
ria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à En-
tidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador 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 audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avali-

ação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados 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 atividades. Os responsáveis pela
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to-
madas 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 segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem 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 acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos 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 envol-
ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intenci-

onais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opi-
nião 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 administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional 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 financeiras 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 condi-
ções 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 constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 09 de março de 2020.
Padrão Auditoria S.S.
CRC-2SP 016.650/0-7

Yukio Funada
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

FUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - ALDO RAMOS - ALDO RAMOS - ALDO RAMOS - ALDO RAMOS - C.N.P.J. n.º 52.803.319/0001-59
...continuação

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

 9
8E

F-
64

C
2-

D
6C

C
-9

68
6.


