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1. CONTEXTO OPERACIONAL: 1.1. ORIGEM DAS RECEITAS: A Organi-
zação de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, 
conforme seu estatuto social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e 
doações que lhe forem feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada;
b) rendas de locações de bens próprios; c) rendas de contratos de parcerias 
com instituições públicas e privadas: d) indenizações, juros e remuneração de 
depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos prestados, de 
forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM DAS 
DESPESAS: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC 
constitui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da 
seguinte forma: a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos de 
administração e outros eventuais, bem como conservação, melhoria e amplia-
ção do seu patrimônio; c) Benefícios concedidos a título gratuito, que importem 
encargos para o patrimônio social. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram concluídas e auto-
rizadas pela Administração para divulgação em 18 de Maio de 2020, sendo 
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, con-
siderando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalida-
de de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lu-
cros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade 
e em observação à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Mé-
dias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal 
de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluin-
do a legislação societária. 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁ-
BEIS: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente nos exercícios apresentados. 3.1. Reconhecimento das 
despesas e receitas: As despesas e receitas são reconhecidas, respeitando o 
Princípio da Competência, exceto as doações que são registradas no momento 
do efetivo recebimento. As receitas são registradas somente quando há aumen-
to nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou 
diminuição no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. 
3.2. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis em 
conformidade com NBC-TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis 
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ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE 1.092.074 1.229.986 
Caixa e equivalentes (nota 3.5) 1.089 947 
Créditos a receber (nota 3.7) 1.043.476 1.188.530 
Estoques (nota 3.8) 44.959 38.151 
Despesas Antecipadas (nota 3.6) 2.550 2.358 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 60.913.149 61.817.482 
Depósitos e cauções (nota 3.9) 568.366 577.377 
Tangível líquido (nota 3.10) 57.809.424 58.704.746 
Intangível líquido  (nota 3.10) 2.535.359 2.535.359 
  
  

  

  
  
TOTAL ATIVO 62.005.223 63.047.468 

PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE 9.057.004 6.379.132 
Salários e encargos sociais (nota 3.12) 28.413 25.290 
Férias e encargos sociais (nota 3.12) 944.776 975.269 
Fornecedores (nota 3.14) 147.923 108.913 
Impostos, taxas e contribuições a pagar (nota 3.17) 240.099 235.980 
Outras contas a pagar (nota 3.16) 369.231 114.594 
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 7.326.562 4.919.086 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 89.626.456 92.693.854 
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 30.684.467 29.821.642 
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.15) 58.938.535 62.872.212 
Outras Contas a Pagar (nota 3.16) 3.454 
PASSIVO A DESCOBERTO  (nota 7) (36.678.237) (36.025.517)
Patrimônio social 20.000 20.000 
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968 
Déficit Acumulado (86.120.281) (87.565.783)
Déficit/Superavit Exercício (687.924) 1.410.297 
TOTAL PASSIVO+PASSIVO A DESCOBERTO 62.005.223 63.047.468 

 2019 2018
 RECEITAS OPERACIONAIS 20.836.776 16.627.821 
 Com atividades de saúde 18.186.100 14.537.096 
 Com convênios 18.186.100 14.537.096 
 Outras receitas 2.650.676 2.090.725 
 Com locações 775.785 378.428 
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 568.857 447.474 
 Gratuidades (nota 6.3) 1.246.034 1.204.823 
 Trabalho voluntário (nota 8) 60.000 60.000 
 DESPESAS OPERACIONAIS 21.524.702 15.217.524 
 Pessoal 1.246.034 1.204.824 
 Serviços 3.315.136 5.865.947 
 Administrativas 5.200.051 4.864.688 
 Materiais 129.164 128.164 
 Tributárias 233.845 5.355 
 Depreciações e amortizações (nota 3.10 ) 953.897 1.078.277 
 Despesas financeiras líquidas 8.571.684 357.973 
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 568.857 447.474 
 Gratuidades (nota 6.3) 1.246.034 1.204.823 
 Trabalho voluntário (nota 8 ) 60.000 60.000 
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (687.926) 1.410.297 

 2019 2018
  SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (687.926) 1.410.297 
 RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (687.926) 1.410.297 

 Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit Acumulado Déficit Exercício Total
Saldo em 31/12/2017 20.000 50.109.968 (62.289.802) (24.995.815) (37.155.650)
Ajustes de exercícios anteriores - - (280.165) - (280.165)
Deficit do exercício - - - 1.410.296 1.410.296 
Resultado do exercício anterior - - (24.995.815) 24.995.815 -   
Saldo em 31/12/2018 20.000 50.109.968 (87.565.782) 1.410.296 (36.025.519)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - 35.205 - 35.205 
Superavit do exercício - - - (687.924) (687.924)
Resultado do exercício anterior - - 1.410.296 (1.410.296) -   
Saldo em 31/12/2019 20.000 50.109.968 (86.120.281) (687.924) (36.678.237)

 1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
 a) Resultado líquido ajustado 301.178 2.208.409 
 (-) Déficit líquido do exercício (687.924) 1.410.297 
 (+) Depreciação 953.897 1.078.277 
 (+/-) Ajuste Imobilizado - -
 (+/-) Ajuste de exercícios anteriores 35.205 (280.165)
 b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo 
 (circulante + não circulante) 147.065 137.223 
 (Acréscimo) de Adiantamentos 145.054 195.655 
 (Acréscimo)/Decréscimo de Outros Créditos -   
 (Acréscimo)/Decréscimo de Estoques (6.808) 6.955 
 (Acréscimo)/Decréscimo de Despesas antecipadas (192) 116.698 
 (Acréscimo)/Decréscimo de Depósitos e Cauções 9.011 (182.085)
 c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo 
 (circulante e não circulante) (389.526) (2.329.410)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento de impostos
  - não circulante 866.279 (4.706.301)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento 
 de impostos - circulante 2.407.475 373.500 
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão para 
 contingências trabalhistas (3.933.677) 1.982.704 
 Acréscimo/(Decréscimo) de Processos Trabalhistas - -
 Acréscimo/(Decréscimo) de Impostos, taxas e contribuições 4.119 (32.013)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Fornecedores 39.010 (83.979)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Salários e encargos sociais 3.123 (851.258)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão férias e encargos sociais (30.493) 875.057 
 Acréscimo/(Decréscimo) de Outras contas a pagar 254.638 112.880 
 d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 58.717 16.222 
 2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (58.575) (16.196)
 (-) Aquisições, ajuste e estorno de Imobilizado e Tangível (58.575) (16.196)
 (+/-) Baixas e extorno de Imobilizado - -   
 3) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 ) 142 26 
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 947 921 
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.089 947 
Variação Disponível 142 26 
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e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo 
de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações 
de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimati-
vas significativas para as demonstrações contábeis. 3.3. Ativo Circulante: O 
ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando 
aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável. 
3.4. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis estão 
sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Organização. 3.5. 
Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco 
insignificante de mudança de valor, que estão registradas pelo custo amorti-
zado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos 
até a data do balanço. 3.6. Despesas Antecipadas: Refere-se a seguro a re-
alizar; 3.7. Créditos a receber: circulante e não circulante: Compostos por 
valores de convênios, saldos de venda de bens e direitos anteriormente regis-
trados no ativo permanente e de contratos de locações; 3.8. Estoques: São 
avaliados pelo custo médio de aquisição e não excedem ao valor de mercado; 
Estoques 2019 2018
Materiais de Escritório 14.431 12.588
Materiais de Copa e Cozinha - -
Materiais Hospitalares 25.361 23.901
Materiais para Animais e Agrícolas - -
Outros Materiais 5.166 1.662
Totais 44.959 38.151
3.9. Depósitos e cauções: Substancialmente compostos por depósitos ju-
diciais; 3.10. Ativo Imobilizado e Intangível: Estão demonstrados ao custo 
histórico de aquisição, deduzido das depreciações, que são calculadas pelo 
método linear, conforme as taxas de expectativas de vida útil dos bens. A 
Administração entende que não há indícios de desvalorização relevante dos 
bens que compõe esse grupamento, em decorrência não foram feitos ajustes 
do valor de recuperação do ativo, nos termos do Pronunciamento Técnico 
CPC 01. Durante 2019 houveram adições do imobilizado no grupo dos bens 
intangíveis no valor de R$ 58.575,00.  A depreciação total referente ao exer-
cício de 2019 foi de R$ 953.986,00  A seguir demonstramos os saldos das 
contas no final do exercício: 

são constituídas com base na remuneração dos empregados, incluindo as 
férias vencidas e proporcionais e os encargos sociais correspondentes. 3.13. 
Parcelamento de impostos: circulante e não circulante: contemplam o 
parcelamento de IPTU e o REFIS IV, conforme tabela abaixo:     
 Curto Prazo Longo Prazo  Total de 2019  Total de 2018
REFIS IV 2.231.868 1.881.564 4.113.432 6.722.255
PERT-PGFN 4.886.181 28.731.280 33.617.462 27.749.333
IPTU 208.512 71.622 280.135 269.140
TOTAL 7.326.561 30.684.467 38.011.028 34.740.728
3.14. Fornecedores: Compostos substancialmente por contratação de servi-
ços de consultoria e assessoria jurídica e obrigações comerciais cujo total foi 
de R$ 147.923 em 2019. No final do exercício social, 3.15. Provisão para Con-
tingências: A OSEC é parte em diversos processos de natureza de ordem 
trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibilidades de âmbito federal que se en-
contra em diferentes fases processuais. A Administração avalia individualmen-
te o risco desses processos com base na opinião dos seus assessores jurídi-
cos, constituindo provisionamento somente quando as perdas são prováveis.
Natureza Valor da causa Valor provisionado (perdas prováveis)
Trabalhistas 3.079.682 4.158.344
Civil 76.957,883 54.780.189
Total em R$ 80.037.565 58.938.534
3.16. Outras contas a pagar: Refere-se a obrigações e empenhos com ór-
gão governamentais e prestação com serviços médicos de autônomos.
Descrição 2019 2018
Valor não identificado 3.454 -
Custas processuais - -
Contas a pagar 369.231 114.593
Convênios médicos - -
Total em R$ 372.685 114.593
3.17. Impostos, Taxas e Contribuições a pagar: Refere-se a impostos reti-
dos sobre serviços e folha de pagamento a pagar.
Descrição 2019 2018
Imposto Renda Retido 179.230 177.563
ISS Retido 3.325 3.299
INSS  Retido 25.310 25.188
Pis/Cofins/IR Retido 32.234 29.930
Total em R$ 240.099 235.980
4. COBERTURA DE SEGUROS: A OSEC mantém seguros com a finalidade 
de atender as medidas preventivas cabíveis, em valor considerado suficiente 
para a cobertura de sinistros que possam ocorrer e, por isso, a administração 
julga que não haverá impedimento e/ou descontinuidade das atividades de 
saúde e de assistência social da Instituição. 5. AJUSTE DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES: Os ajustes de exercícios anteriores identificados em 2019 
foram diretamente deduzidos das contas de déficits acumulados da entidade, 
integrante do patrimônio líquido e decorreram substancialmente por erros de 
avaliação de contingências passivas, processos desconhecidos, deficiência 
dos controles internos no total líquido de R$ 35.205,00 mil. 6. RENÚNCIA 
FISCAL E AÇÕES DE GRATUIDADE: 6.1. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: A 
OSEC está enquadrada como entidade Imune, na condição de Associação 
Civil, sem fins lucrativos, conforme artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Cons-
tituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional – CTN. O 
valor da isenção usufruída frente à COFINS apurada pela Entidade foi re-
gistrado contabilmente como renúncia fiscal para atendimento das normas 
contábeis vigentes e no exercício de 2019 foi de R$ 568.856 (quinhentos e 
sessenta e oito reais e oitocentos e cinquenta e seis centavos) 6.2. FORMA-
LIDADES COM ÓRGÃOS REGULAMENTADORES: A OSEC tem registro 
no Conselho Estadual de Assistência Social-CONSEAS, sob o nº. 0038/
SP/99 e Organização Social-O.S. pela Prefeitura do Município de São 
Paulo em 13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA-Processo Administrativo 

nº. 2007.0.206.088-3. 6.3. AÇÕES DE GRATUIDADE : A partir do exercício 
de 2018 a OSEC passou a implementar ações de gratuidade (filantropia) 
por intermédio de ações e projetos próprios, não vinculados à Certificação 
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Assim, e mesmo 
sem usufruir da imunidade tributária frente às contribuições sociais (vez que 
recolheu em 2019 a integralidade da cota patronal e demais contribuições 
a cargo do empregador), a OSEC realizou  atendimentos durante o ano de 
2019 de forma gratuita e, em 2018, 9.533 atendimentos gratuitos.  O valor 
das gratuidades concedidas em 2019 somaram R$ 1.246.034 em as sistência 
social, conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos 2019 Part. 2018 Part.
Gratuidades 10.609 100,00% 9.533 100,00%
SUS
Totais 10.609 100,00% 9.533 100,00%
7. PASSIVO A DESCOBERTO: O Patrimônio Líquido é apresentado em 
valores atualizados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, 
acrescido ou decrescido dos valores das reavaliações e ajustes de avaliação 
patrimonial dos superávits ou déficits acumulados e do resultado do exer-
cício. Em 31 de dezembro de 2019 apurou um patrimônio liquido negativo 
(passivo a descoberto) da ordem de R$ 36.678.237,00.  Referido saldo de-
corrente do endividamento elevado de contingências legais e tributárias, mas 
que vem sendo reduzido conforme destacado no Plano de Ação adotado pela 
Administração. 8. TRABALHO VOLUNTÁRIO: A Resolução CFC Nº 1.409, 
de 21 de setembro de 2012, que aprovou a NBC ITG 2002 – Entidade sem 
Finalidade de Lucros, determina que o trabalho voluntário deve ser reconhe-
cido pelo valor justo da prestação do serviço recebido. A OSEC implantou 
controles internos apurando um valor de R$ 60.000,00 no ano de 2018 e em 
2019 o valor anual relativo a serviço voluntário foram de R$ 60.000,00. 9. 
PLANO DE AÇÃO: Em 2019 a Administração adotou diversas ações sanea-
doras para resgatar o equilíbrio econômico e financeiro, reduzindo o quadro 
funcional, amortizando todos empréstimos, revisando os saldos em aberto 
de obrigações comerciais antigas e prescritas, com fundamento no § 5º do 
artigo 206 do Código Civil Brasileiro assessorada pelo departamento jurídico 
em confronto com a provisão de contingências e ações de cobrança. A ma-
nutenção de busca de novas parcerias estratégicas contribuiu significativa-
mente para redução de gastos com compras e manutenção do negócio, sem 
deixar de atender seus objetivos sociais, materializado através do Convênio 
celebrado em 20 de abril de 2016 e publicado no Diário Oficial do Município 
de São Paulo (DOM-SP) em 05 de maio de 2016 entre a OSEC e o Município 
de São Paulo, conforme processo nº 2016-0.095.671-4/SMS-G/Assessoria 
Jurídica/PMSP/SMS/CRS publicado no Diário Oficial, no qual a Secretaria 
Municipal da Saúde assumiu a implementação do Hospital Dia Rede Hora 
Certa, por meio da cessão gratuita do imóvel em que está localizado o Com-
plexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda, tendo vigência prevista de 1º de junho 
de 2016 até 31 de maio de 2022. Além disso, a OSEC manteve o Convênio 
celebrado em 05 de abril de 2011 e aditivos posteriores com apoio estru-
turado da UNISA, onde obteve exclusividade de campos para estágio e/ou 
internato aos residentes e estagiários dos diversos cursos da área da saúde 
da Universidade Santo Amaro nas dependências do Hospital HEWA, que por 
sua vez, reembolsará as despesas de manutenção da OSEC.

Odair Vilano-Diretor - Presidente - CPF 101.469.208-30
Regiane Maria Rios Pinheiros - Contadora - CRC1SP269225/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A Administradores e Acionistas da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊN-
CIA E CIDADANIA - OSEC. São Paulo-SP. Opinião com Ressalva. Examinamos 
as demonstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA-OSEC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 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 corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima 
referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADA-
NIA - OSEC em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião com Ressalvas: 1. FALTA DE TESTES 
DE RECUPERABILIDADE - “IMPAIRMENT”: Não apresentação dos testes do valor 
recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo imobilizado e investimentos: 
Não nos foram apresentados os testes de valor recuperável de ativos “impairment” 
dos bens do ativo Tangível cujo saldo era de R$ 57.809.424 em 31/12/2019 e Ativo 
Intangível com saldo de R$ 2.535.359 também em 31.12.2019, não nos permitindo 
a análise da recuperabilidade desses ativos nas operações normais da ORGANIZA-
ÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC e a eventual necessidade 
de constituição de provisão. Nos termos da nota explicativa nº 3.10, o imóvel matricula 
nº 160.287 situado a Rua Prof.º Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão 
transcritos abaixo, encontra-se hipotecado em garantia de dívidas tributárias.
  R$ R$ 2019
Descrição    Taxa anual  Depr. 
das Contas Depreciação  Custo  Acumulada Líquido 
Bens Tangíveis   67.871.240,60 -10.456.166,95 57.415.073,65
Terrenos   35.466.943,56   35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 -10.456.166,95 21.948.130,09
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 “ Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva.  Ênfase: 1. Contexto Operacional: 
As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo com prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a uma instituição em atividade normal, 
as quais pressupõem a realização dos ativos, bem como a liquidação das obrigações 
no curso normal dos negócios. A  ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA - OSEC, tem missão institucional de contribuir para a educação e saúde 
obtendo recursos de: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe são fei-

tas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens 
próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas: d) 
indenizações, juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes 
dos atendimentos prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas 
unidades. São esses recursos que garantem o pagamento das contas a pagar (Nota 
Explicativa n° 1), portanto a entidade é uma empresa privada. Nossa conclusão não 
contem modificação em função deste assunto. 2. CONTINUIDADE OPERACIONAL: 
Constata-se uma situação financeira de desconforto operacional da OSEC, no exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2019, em relação ao exercício anterior, quais sejam: 
• Passivo a descoberto em 31.12.2019-R$ 36.678.237, com aumento de 9,05%, sen-
do que em 2018, era de R$ 36.025.518; • Capital Circulante Negativo em 2019-R$ 
7.964.930, aumentado negativamente em 54,68% comparado a 2018, que era nega-
tivo de R$ 5.149.146, • Defcit R$ (687.924) em 2019, em 2018, apresentou um lucro 
no valor de R$ 1.410.297. Outros assuntos: Auditoria do exercício anterior: Os 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentado 
para fins de comparação, foram anteriormente auditados por nós com relatório datado 
em 31 de maio de 2019, que conteve as seguintes modificações: 1. INVENTÁRIO 
FÍSICO DOS ESTOQUES: A auditoria independente não acompanhou a contagem 
física oficial dos estoques correspondente aos saldos em 31 de dezembro de 2018 no 
valor de R$ 38.151,21, também não foi possível realizar procedimentos alternativos 
de auditoria objetivando validar a contagem dos estoques referentes aos saldos em 
31 de dezembro de 2018. 2. FALTA DE TESTES DE RECUPERABILIDADE - “IM-
PAIRMENT”: Não apresentação dos testes do valor recuperável de ativos “impair-
ment” dos bens do ativo imobilizado e investimentos: Não nos foram apresentados 
os testes de valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo Tangível cujo 
saldo era de R$ 58.704.745,72, em 31/12/2018 e Ativo Intangível com saldo de R$ 
2.535.358,78 em 31.12.2018, não nos permitindo a análise da recuperabilidade des-
ses ativos nas operações normais da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA 
E CIDADANIA-OSEC e a eventual necessidade de constituição de provisão. Nos ter-
mos da nota explicativa nº 3.10, o imóvel matricula nº 160.287 situado a Rua Prof.º 
Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão transcritos abaixo, encontra-se 
hipotecado em garantia de dívidas tributárias.
     R$ R$ 2018
Descrição    Taxa anual  Depr. 
das Contas Depreciação  Custo  Acumulada Líquido 
Bens Tangíveis   67.871.240,60 -9.572.032,52 58.299.208,08
Terrenos   35.466.943,56 0 35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 -9.572.032,52 22.832.264,52
3. A Administração da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA 
-OSEC, está em andamento com o processo de adequação aos Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs), Normas Internacionais e Lei 11.638/07 e todos os pronunciamen-
tos que não foram observados neste exercício e que possam gerar efeitos relevan-
tes de ajustes nas demonstrações contábeis, deverão ser adotados em exercícios 
seguintes. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 

normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outras informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Adminis-
tração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem 
o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, e somos re-
queridos a comunicar esse fato. Conforme descrito na seção “Base para opinião com 
ressalva” acima, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficien-
te sobre o valor contábil dos Estoques, Ativo Imobilizado, Clientes e Fornecedores. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente 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 relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.  Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
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 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, individual-
mente 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 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 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 audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade 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 
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-
vida 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 inadequadas. Nos-
sas 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 maneiras compatíveis com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança/administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também 
aos responsáveis pela governança/administração declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança/administração, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício cor-
rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quando, em circunstâncias extre-
mamente rara, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso re-
latório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 21 de junho de 2020. 
 Tecnoaud Auditores Independentes S/S - CRC 2SP016646/O-4

José Ribamar Tavares Torres da Silva-CRC 1SP 127013/O-4

Senhores Associados e Membros do Conselho Fiscal: A Administração 
da Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC, submete 
a sua apreciação as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da 
legislação vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias.1. 
Identificação: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - 
OSEC é uma associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos, 
com finalidade não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, 
fundada em 28/06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arqui-
vados no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
Capital do Estado de São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e 
cadastros: (a) Utilidade Pública Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 
010.813/74, fundamentado na Lei nº. 91 de 28/08/1935 e regulamentado pelo 
Decreto nº. 50.517 de 02/05/1961 e pelo Decreto de 25/05/1992, publicado 
no Diário Oficial da União em 26/05/1992; (b) Utilidade Pública Estadual, 
Lei nº. 309 de 08/07/1974, publicada no Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo de 09/07/1974; (c) Utilidade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 
06/01/1999, Diário Oficial do Município de 07/01/1999; (d) Registro no Con-
selho Estadual de Assistência Social-CONSEAS, sob o nº. 0038/SP/99;
(e) Organização Social-O.S. pela Prefeitura do Município de São Pau-
lo em 13/08/2007, D.O.C. de 16/08/2007, PA - Processo Administrativo nº. 

2007.0.206.088-3. 2. Das Finalidades: A Organização de Saúde com Ex-
celência e Cidadania - OSEC tem por finalidades o que segue: a) promover 
a saúde por meio de parcerias públicas e privadas; b) promover a saúde 
particular, respeitando os termos e condições de seu caráter filantrópico, 
nos termos da lei; c) estimular pesquisas na área de saúde, por meio de 
parcerias públicas e/ou privadas; d) Estimular a educação, através de parce-
rias com Instituições de Ensino que atuem na esfera da saúde; e) promover 
assistência social e filantrópica, em seu sentido lato, diretamente, mediante 
criação de núcleos comunitários, e unidades de assistência à saúde, ou 
supletivamente, por meio de colaboração com entidades já existentes, asses-
sorando-as em suas necessidades; f) concorrer para o desenvolvimento da 
solidariedade humana, mediante o aperfeiçoamento do homem e a preser-
vação da Natureza, inspirada nos princípios cívicos, sociais e democráticos; 
g) locação e administração de bens móveis e imóveis próprios; h) outras 
atividades de relevante interesse social. 2.1 Legislação: As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as orientações contidas 
na Resolução CFC nº 1.409/12-ITG 2002. 3. Do Histórico: A Organização 
de Saúde com Excelência e Cidadania-OSEC foi fundada em 28 de junho 
de 1968, com objetivo de cumprir seu papel social e, ao longo dos anos, 

subordinou as suas atividades e ações ao pleno exercício e cumprimento 
de suas finalidades estatutárias vigentes, buscando, em toda a sua história, 
atender a comunidade carente do seu entorno, fazendo parte do cenário da 
região e participando das ações de saúde locais. 3.1. Prestação de Contas: 
As atividades beneficentes desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de 2019 e 
de 2018, foram registradas, de forma detalhada, no Relatório de Atividades 
realizadas. 4. Estrutura Voltada Para Assistência a Saúde: 4.1. Complexo 
de Saúde Dr. Wladimir Arruda-HEWA é a unidade da OSEC, a qual oferece 
consultas em especialidades médicas, exames diagnósticos e procedimentos 
de baixa e média complexidade, bem como encaminhamento para outras es-
pecialidades médicas via sistema SIGA. O Complexo de Saúde Dr. Wladimir 
Arruda - HEWA, na modalidade de hospital dia, funcionaram em conjunto 
para desenvolvimento das atividades de saúde até junho de 2016, com as 
seguintes unidades: Centro de Saúde Escola Dr. Ananias Pereira Porto - CSE 
e Hospital Escola Dr. Wladimir Arruda - HEWA. O HEWA prestou serviços 
de saúde de alta qualidade, contando com profissionais de alto gabarito, 
em decorrência, principalmente, do convênio mantido com a Universidade 
de Santo Amaro - UNISA, para o desenvolvimento de atividades de inter-
nato do Curso de Graduação em Medicina e de Programas de Residência 
Médica, além de atividades de estágios dos cursos na área de saúde nas 
atuais dependência do HEWA. A estrutura do HEWA engloba parte do prédio 

e suas dependên cias atendem as exigências da Vigilância Sanitária, CRM 
e COREN, quanto a dimensões, luminosidade e tratamento de resíduos. A 
OSEC através do Termo de Cooperação celebrado com Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de junho de 
2016 cedeu seu imóvel para instalação de uma unidade de Hospital Dia da 
Rede Hora Certa da SMS/SP. A OSEC, desde julho de 2016, exerce suas 
atividades na área de saúde nas especialidades de pediatria, ginecologia 
e psiquiatria oferecida à população carente do entorno. O HEWA realizou o 
total de 10.609 atendimentos, no ano de 2019, segmentado atendimentos 
em Procedimento Ambulatorial, gratuitamente e sem o respaldo de recursos 
financeiros oriundos do SUS, exercendo a sua vocação de praticar a gratu-
idade em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais. 5. Agra-
decimentos: A OSEC agradece aos senhores associados e aos membros 
do Conselho Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, fornece-
dores, órgãos públicos, instituições educacionais e financeiras, pela parceria 
e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para a condução dos 
projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2019. 

A Administração.

    2019 2018
 Taxa Anual Custo Depreciação e Amortização Líquido Líquido
IMOBILIZADO   89.910.298,09    (32.100.873,69) 57.809.424,40 58.704.745,72
Terrenos - 35.466.943,56                              -    35.466.943,56 35.466.943,56
Edificações 4 32.404.297,04    (10.456.166,95) 21.948.130,09 22.832.264,52
Benfeitorias Imoveis Terceiros 10 1.146.676,73      (1.146.473,39) 203,34 794,88
Máquinas e Equipamentos 10 8.064.533,94      (7.799.484,85) 265.049,09 281.721,87
Equipto. Médico-Cirurgico 10 1.310.373,61      (1.307.409,34) 2.964,27 15.727,66
Moveis e Utensilios 10 3.413.721,59      (3.361.554,94) 52.166,65 33.232,86
Obra de Arte 10 8.118,66                              -    8.118,66 8.118,66
Veículos 20 353.607,08          (353.607,08) 0,00 0,00
Computadores e Periféricos 20 5.527.172,08      (5.527.172,08) 0,00 0,00
Linhas Telefônicas - 65.848,74                              -    65.848,74 65.848,74
Acervo Bibliográfico 10 2.142.567,49      (2.142.567,49) 0,00 92,97
Acervo Radiofônico 10 6.437,57              (6.437,57) 0,00 0,00
INTANGÍVEIS   4.191.250,77      (1.655.831,99) 2.535.418,78 2.535.358,78
Marcas e Patentes 10 97.175,73            (97.115,73) 60,00 0,00
Pesquisa e Desenvolvimento - 2.535.358,78                              -    2.535.358,78 2.535.358,78
Software 20 1.558.716,26      (1.558.716,26) 0,00 0,00
3.11. Passivo Circulante: É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualiza-
ções monetárias incorridas. 3.12. Salários, Férias e Encargos Sociais: As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a pagar 

Master Serviços Financeiros Ltda.
CNPJ nº 31.043.769/0001-10 - 1º RTDPJ: 450.923 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Serviços Financeiros Ltda., em atendimento ao disposto nos Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 
10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada em 07/8/2020, 
às 9:30 horas, em primeira convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida Provisória nº 931/2020 
e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de acesso: https://
zoom.us/j/91636887977?pwd=VXVnN3hITjJRMktzUklBMkpoSVQwUT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, conse-
quente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora.

Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
CNPJ nº 30.888.106/0001-34 - 7º RTDPJ: 58.037 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda., em atendimento ao disposto nos 
Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, 
a ser realizada em 07/8/20, às 9:00 horas, em 1ª convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida 
Provisória nº 931/2020 e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de 
acesso: https://zoom.us/j/98527713699?pwd=anVTZUJUUjJEZG1JeXd1WERKY2dvQT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, con-
sequente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –

UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 041/2020. Processo n.º 
066/2020. Objeto: Execução de lombofaixas (Resolução CONTRAN n.º 738/2018) e 
lombadas transversais (Resolução Contran n.º 600/2016) conforme Plano de Trabalho 
do Termo de Convênio n.º 102/2019 – processo DETRAN-SP n.º 2523302/2019. 
Entrega das Propostas: a partir de 31/07/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 12/07/2020 às 09h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Engenox Indústria e Comércio Ltda
CNPJ 62.166.467/0001-63- NIRE: 35.209.062.761

Convocação
Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, conforme
Capítulo VI do Contrato Social, a ser realizada no dia 10 de agosto de 2020, ás
17:00 horas na Rua Dr. Tomas Sepe, 523, bairro Sede, na cidade de Cotia, estado de
São Paulo, com a seguinte ordem do dia: a) Exclusão de Sócios; e b) Assuntos
Diversos. São Paulo, 30 de julho de 2020 - Administração.         (31/07, 01 e 04/08)

Carbon Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 20.936.677/0001-43 - NIRE: 35.228.644.002

Realizada em 13 de julho de 2020
Data, Local e Hora: 13/07/2020, às 13hs, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitschek, n° 360, 4° andar, sala 51, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade. Mesa: Abrão 
Muszkat - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por 
unanimidade: Os sócios decidem consignar que o capital social é excessivo com relação ao objeto da So-
ciedade e aprovaram, a redução do capital social total em R$ 1.425.000,00, sendo que o capital social total 
atualmente é de R$ 8.357.553,70, passará a ser de R$ 6.932.553,70, a serem distribuídos da seguinte for-
ma: • You Inc Incorporadora e Participações S.A. recebe R$ 570.000,00. A You Inc Incorporadora e Parti-
cipações S.A. declara, neste ato, que já recebeu o valor acima e que não possui nada mais a reclamar da 
Sociedade com relação ao valor a ser recebido em razão da redução de capital; • Faray S.A. recebe R$ 
712.500,00, o qual será pago quando solicitado pela sócia. • Tambaqui Participações SPE Ltda. recebe R$ 
142.500,00. A Tambaqui declara, neste ato, que já recebeu o valor acima e que não possui nada mais a 
reclamar da Sociedade com relação ao valor a ser recebido em razão da redução de capital. A ata desta 
reunião deverá ser publicada para eventual manifestação de credores dentro de 90 dias de sua publicação. 
Após tal prazo, os sócios deverão celebrar a Alteração do Contrato Social da Sociedade para aprovar de 
forma definitiva e efetivar a redução de capital ora aprovada, nos termos do Artigo 1.084 do Código Civil. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a Ata, lida, aceita e aprovada. São Paulo, 13/07/2020. Mesa: Abrão 
Muszkat - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário, Sócios: You Inc Incorporadora e Participa-
ções  S.A. Diretores: Abrão Muszkat e Franco Gerodetti Neto; Faray S.A. Procuradores: Eduardo Martins 
Ribeiro e Rodney Cherine Chalaby; Tambaqui Participações SPE Ltda, Pedro Farjala Rocha - Diretor.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 55.951.552/0001-77
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2019 (valores em reais)
ATIVO
Circulante
Caixa/Bancos 1.192,12
Aplicações Financeiras 26.738.821,32
Aluguéis a Receber 446.760,11
Estoque ( livros)  17.965,70
Adto Férias  4.666,00

 27.209.405,25
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Indisponíveis 119.867,24
Depósitos Judiciais-IPTU 2.424.414,02

2.544.281,26
Permanente
Imobilizado 38.155.185,70
Depreciação Acumulada  (15.794.642,03)

22.360.543,67
Total do Ativo  52.114.230,18

PASSIVO
Circulante
Obrigações Trabalhistas  72.653,35

Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Valores em Caução 119.867,24
Litígio IPTU-Reembolso  1.782.989,04

 1.902.856,28
Patrimônio Liquido
Superávit Acumulado  36.021.028,31
Reserva de Reavaliação  11.921.968,81
Superávit do Período  2.195.723,43

 50.138.720,55

Total do Passivo  52.114.230,18
Demonstração do Resultado do Exercício
( 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2019)

Receitas
Receitas de Aluguéis  4.388.767,57
Receitas Financeiras  1.523.976,55

5.912.744,12
Despesas
Manutenção dos Imóveis - Renda  21.335,70
Manutenção Imóveis - Comodato  89.865,21
Manutenção dos Imóveis - Propriedade  46.146,24
 Seminário Presbiteriano JMC  1.981.112,00
Despesas de Pessoal  486.245,22
Depreciação  955.739,09
Despesas Gerais  134.078,07

 3.714.521,53
Despesas Financeiras  2.499,16
Superávit do Período  2.195.723,43

Marcos T. Otsubo - Contador - CRC/SP 156260
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição no uso de suas atribuicões legais e
estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Fundação,  relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, concluiu com base neste exame, que as referidas demonstrações refletem
adequadamente as situações financeira e patrimonial da Fundação, e por seus membros abaixo assinados,
recomenda a aprovação das contas. São Paulo, 12 de fevereiro/2020.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Orlando Silva França Jr.  Anízio Alves Borges Renato José Piragibe

DIRETORIA EXECUTIVA
José Wilton Teixeira Lima  José Francisco Hintze Jr. Fernando Carvalho

Diretor Presidente  Diretor Vice Presidente Diretor Financeiro

Centro Trasmontano de São Paulo 
CNPJ nº 62.638.374/0001-94

Edital de Convocação-Assembléia Geral Ordinária
Senhores Associados: Em conformidade com a Lei 14.010 2020, Capítulo III Artigo 5º, e com o artigo 47, inciso 
I, parágrafos 1º, 3ºe 5º do Estatuto Social, ficam V.Sas., convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordiná-
ria, a realizar-se no dia 12 de agosto de 2.020 (quarta-feira), às 19:15 horas, no Auditório da Sede, sito à Rua Ta-
batinguera, 294, 2ºandar-Centro-São Paulo/SP, a fim de deliberar o seguinte: Ordem do Dia: I) Leitura, discussão 
e aprovação da redação da Ata da Assembléia anterior; II) Leitura, discussão e aprovação do Parecer da Comis-
são Fiscal sobre as contas da Diretoria, Balanço e Previsão Orçamentária; III) Leitura e ciência do Relatório Anu-
al de Atividades da Diretoria Executiva; IV) Leitura, discussão e aprovação de assuntos de interesse da Entidade. 
A abertura dos trabalhos em primeira chamada far-se-á com a presença mínima de 200 (duzentos) associados e, 
não havendo número, a Assembleia instalar-se-á meia hora após com qualquer número, na forma do artigo 47, pa-
rágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado associado compareça à Assembleia ora convoca-
da, prevalecemo-nos do ensejo para apresentar nossas “Cordiais Saudações”. Lembramos que para participar da 
citada Assembleia é indispensável a apresentação da Carteira Social e prova de quitação com a tesouraria. **Em 
virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) e de acordo com o Decreto 64.959, ressaltamos que 
é OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA.***. São Paulo, 27 de julho de 2.020. Julio João Miranda-Presidente. 
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