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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1000379-70.2019.8.26.0514 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de Itupeva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Helena Palhares Montene 
gro de Moraes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Expresso Itupeva Transportes de Cargas Ltda, 
CNPJ 10.356.289/0001-30,que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, para fins de receb. da quantia de R$ 16.962,5 (fevereiro/2019) 
referente as faturas nº 155825128, 162184940 e 158994587, vencidas e não paga s . Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia supra, devidamente atualizada, bem como 
o pagamento dos honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou, no mesmo 
prazo, apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do Art. 701 do CPC, anotando-se 
que, na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, será isento do pagamento de custas 
processuais. Decorrido o prazo sem pagamento ou oposição de embargos, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Itupeva, aos 21/06/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002773-83.2021.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Global Prime Comercio e Transportes Ltda, CNPJ 22.390.261/0001-06, que lhe 
foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento S.A., que encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi deferida a 
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 18.072,53, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Na inércia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000549-37.2016.8.26.0582 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da Vara Única, do Foro de São Miguel Arcanjo, Estado de SP, Dr(a). Matheus Oliveira Nery 
Borges, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Nivaldo Fernandes Beato, Brasileiro, Casado, Comerciante, 
RG 463464518, CPF 359.402.948-47, com endereço à Rua Maria Benedita Vilasboas Albergoni, 
88, Real Parque, CEP 18117-673, Votorantim - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S.a., objetivando o recebimento da 
quantia de R$15.087,00 (Quinze mil e oitenta e sete reais), referente às faturas vencidas e não 
pagas pelo requerido, devidamente atualizadas. Encontrando-se o(s) requerido(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) 
a dívida, bem como os honorários advocatícios, correspondentes a 5% do valor da causa, ou para 
que apresente(m) embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC. Fica(m) o(s) 
requerido(s) Intimado(S) de que, na hipótese de cumprimento do mandado no prazo, será(ã) 
isento(s) do pagamento de custas processuais e de que, caso não cumpra(m) o mandado no prazo 
e não apresente(m) embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo oferecida defesa, será nomeado curador 
especial ao(s) requerido(s). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Miguel Arcanjo, aos 10 de junho de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002128-35.2019.8.26.0543 O MM. Juiz de Direito 
da 5ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Jose Alves Lima, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 088.749.118-90, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível – Processo 1002128-35.2019.8.26.0625 ordem 
1236/19, por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: Se 
referem pedido de indenização por danos materiais, por conta dos danos que lhe foram causados 
em decorrência do acidente que ocorreu que no dia 25/10/2016, por volta das 2h17min, ao atingir o 
km 112,5, da Rodovia Presidente Dutra – BR-116, sentido decrescente, o requerido, conduzindo o 
caminhão Volvo/FH12 380 4X2 T, cor Branca, Ano de fabricação 2000, placas CLK-4778, Renavam 
00732610516, de sua propriedade, quando perdeu o controle da direção, após provável estouro de 
pneu e colidiu contra placa de sinalização, danificando o patrimônio público sob concessão. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 83511192. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.023,68. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.   
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Digital Nº 1001991-58.2016.8.26.0543 O(A) MM. Juiz 
(a) de Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na 
forma da Lei, etc. Processo Digital nº: 1001991-58.2016.8.26.0543: Procedimento Comum – Indeni 
zação por Dano Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A Requerido: 
Jones Pimentes de Medeiros, inscrito no CPF sob o nº 090.819.927-91, e Veloz T Transporte Ltda, 
CNPJ Nº 00.530.512/0001-60. Edital de Citação: Prazo 20 dias, expedido nos autos da Ação da 
Indenizatória por dano material. A Drª. Cláudia Vilibor Breda, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Santa Isabel-SP, na forma da lei. Faz Saber aos, réus, ausente, incerto, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos 
que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 21/10/2013, por volta das 
11h08min, o primeiro Requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra - BR 116, sentido norte 
KM 219+700 com o veículo Renault Fluenci placa KOQ, ano 2011, de propriedade da segunda 
Requerida, quando perdeu o controle do mesmo, chocando-se contra o guarda corpo da ponte, 
danificando patrimônio publico sob concessão do requerente. Mediante o acidente ocorrido foi 
lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 83084117 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou 
pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da 
segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos 
reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a 
quantia de R$ 5.019,00 conforme demonstrativo anexo. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 25 de junho de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004800-09.2014.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Leodório Ari Cunha, Brasileiro, Motorista, CPF 560.104.949-15, com 
endereço à Rua Manoel Rauqe Bart, 129, JD Los Angeles, CEP 88350-000, Barra Velha - SC, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Concessionária da Rodovia 
Presidente Dutra SA, alegando em síntese que o requerido trafegava pela Rodovia Presidente Dutra 
com o caminhão marca VW/16.170, placa LBL 6093, quando na altura do km 278 + 800m, sentido 
Sul, segundo informações colhidas no momento do acidente, o condutor encontrava-se em 
velocidade incompatível ao local e condições climáticas, quando perdeu o controle do veículo, vindo 
a colidir contra as defensas metálicas, danificando o patrimônio público sob concessão da rodovia. 
Requer o autos, seja condenado o requerido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 
4.184,43 acrescido de juros e correção monetária. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1053792-79.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANT Energia S/A, CNPJ/MF Nº 09.346.258/0001-19 que 
Exclusivo Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados ajuizou –lhe 
ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 487.798,52, referente ao Instrumento 
Particular de Cessão de Créditos firmados pelos executados em favor da exequente. Fica o 
Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC).. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0053045-17.2017.8.26.0100 O Dr. Marcos Roberto De 
Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ªVC do Foro Central da Comarca da Capital/SP, Faz Saber a 
Marina Yoshie Yokoyama, CPF Nº 066.760.302-68, que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 63.615,45, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002193-35.2019.8.26.0606 A MM. Juíza de 
Direito da 4ª VC, do Foro de Suzano, Estado de SP, Dra. Luciene Pontirolli  Branco, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Wilson Takeshi Tsuha, RG n° 16411796, CPF 057.114.418-76, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.363,93, 
referente a taxa de conservação do lote 29, da Quadra MF, do Loteamento Santa Cristina – Gleba 
VII, (atualmente denominado Riviera de STA. Cristina XIII – Setor Marina). Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 18 de junho de 2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004988-02.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Beatriz Assolant Hernandes, CPF/ME 
Nº 097.472.148-49 e seu cônjuge Sr. Adalberto Hernandes, RG Nº 944.068, CIC Nº097.472.148-
49, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos 
da ação de Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, 
por Edital, da penhora que recaiu sobre o lote 26 da quadra LN do empreendimento Ninho Verde – 
Gleba II, objeto da matrícula nº 15.201 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Botucatu/ 
SP do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Beatriz Assolant Hernandes, CPF/ME Nº 
097.472.148-49. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem 
expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das 
obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 11/06/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000853-05.2020.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 45ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Yoshihiro Tomita, CPF/ME Nº 030.576.458-60 e RNE 243.277-I, expedido com 
prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de 
Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se o executado Yoshihiro Tomita em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 28 da quadra DU do empreendimento 
Terras de Santa Cristina – Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 55.961 do Cartório de Registro e 
Anexos da Comarca de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Yoshihiro 
Tomita, CPF/ME Nº 030.576.458-60". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) 
bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 18/06/2021.  

C A Camachioni Participações Ltda. - CNPJ/MF n° 39.841.462/0001-77 - JUCESP nº 3523658124-3
Ata de Reunião de Sócio Quotista

Aos 06/01/21, às 10hs., na sede, com a totalidade. 3. Mesa: Presidente da Mesa: Carlos Alberto Machioni; Secretário da Mesa: Orlando 
Rodrigues de Souza. Deliberações Unânimes: (a) Rerratificar o capital social da Sociedade, para o valor de R$ 120.000,00, divididos em 
120.000 quotas no valor nominal de R$1,00, considerando que houve a aquisição por instrumento de compra e venda do imóvel matrícula nº 
4.091, de ordem livro nº 2, do Registro Geral do Oficial de Registro de Imóveis de Juquiá/SP, Sítio Jaboticaba, código INCRA: 641.057.019.992-2, 
código SNCR: 6410570199922. (b) O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 
120.000,00, divididos em 120.000 quotas no valor nominal de R$1,00 cada, assim distribuídas entre o sócio: Sócio Único - Percentual 
% - Quotas - Valor R$: Carlos Alberto Machioni - 100 - 120.000 - R$120.000,00; Total - 100 - 120.000 - R$120.000,00. Nada mais.

1. CONTEXTO OPERACIONAL: 1.1. ORIGEM DAS RECEITAS: A Organização de Saú-
de com Excelência e Cidadania - OSEC constitui suas receitas, conforme seu estatuto 
social, mediante: a) auxílios, donativos, subvenções e doações que lhe forem feitas por 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas de locações de bens próprios; c) 
rendas de contratos de parcerias com instituições públicas e privadas: d) indenizações, 
juros e remuneração de depósitos bancários; e) rendas provenientes dos atendimentos 
prestados, de forma gratuita ou não, no funcionamento de suas unidades. 1.2. ORIGEM 
DAS DESPESAS: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC consti-
tui e registra suas despesas, conforme art. 28 de seu Estatuto Social, da seguinte forma: 
a) Pelo custeio e manutenção de suas unidades; b) Gastos de administração e outros 
eventuais, bem como conservação, melhoria e ampliação do seu patrimônio; c) Benefícios 
concedidos a título gratuito, que importem encargos para o patrimônio social. 2. APRE-
SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis 
foram concluídas e autorizadas pela Administração para divulgação em 18 de Maio de 
2020, sendo elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, 
considerando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade 
de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros apro-
vada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade e em observação 
à norma NBC-TG-1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada 
pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem 
pertinentes e aplicáveis seus preceitos, incluindo a legislação societária. 3. RESUMO 
DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas a seguir. Essas polí-
ticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 3.1. Reconheci-
mento 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 aumento nos bene-
fícios 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 

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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ATIVO 2020 2019
 
CIRCULANTE 1.329.115 1.092.074
Caixa e equivalentes (nota 3.5) 1.905 1.089
Créditos a receber (nota 3.7) 1.278.218 1.043.476
Estoques (nota 3.8) 46.287 44.959
Despesas Antecipadas (nota 3.6) 2.706 2.550
 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 59.977.005 60.913.149
Depósitos e cauções (nota 3.9) 568.019 568.366
Tangível líquido (nota 3.10) 56.873.627 57.809.424
Intangível líquido  (nota 3.10) 2.535.359 2.535.359

 
 
TOTAL ATIVO 61.306.120 62.005.223

PASSIVO 2020 2019
CIRCULANTE 5.651.475 9.057.004
Salários e encargos sociais (nota 3.12) 30.605 28.413
Férias e encargos sociais (nota 3.12) 948.421 944.776
Fornecedores (nota 3.14) 148.569 147.923
Impostos, taxas e contribuições a pagar (nota 3.17) 235.857 240.099
Outras contas a pagar (nota 3.16) 0 369.231
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 4.288.023 7.326.561
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 69.343.458 89.626.455
Parcelamento de impostos (nota 3.13) 8.878.876 30.684.467
Contingências trabalhista e fiscal (nota 3.15) 60.460.394 58.938.535
Outras contas a pagar (nota 3.16) 4.188 3.454
PASSIVO A DESCOBERTO (nota 7) (13.688.813) (36.678.237)
Patrimônio social 20.000 20.000
Ajuste de avaliação patrimonial 50.109.968 50.109.968
Déficit Acumulado (87.447.720) (86.120.281)
Déficit/Superávit Exercício 23.628.938 -687.924
TOTAL PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO 61.306.120 62.005.223

 2020 2019
 RECEITAS OPERACIONAIS 19.213.541 20.836.775
 Com atividades de saúde 16.289.816 18.186.100
 Com convênios 16.289.816 18.186.100
 Outras receitas 2.923.725 2.650.675
 Com locações 1.046.854 775.785
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 520.100 568.857
 Gratuidades (nota 6.3) 1.296.771 1.246.034
 Trabalho voluntário (nota 8) 60.000 60.000
 DESPESAS OPERACIONAIS (4.415.398) 21.524.699
 Pessoal 1.296.771 1.246.034
 Serviços 3.560.828 3.315.136
 Administrativas 7.621.926 5.200.051
 Materiais 381.907 129.164
 Tributárias 32.867 233.845
 Depreciações e amortizações 935.798 953.897
 Despesas financeiras líquidas (20.122.366) 8.571.684
 Com renúncia fiscal (nota 6.1) 520.100 568.857
 Gratuidades (nota 6.3) 1.296.771 1.246.034
 Trabalho voluntário (nota 8 ) 60.000 60.000
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXE RCÍCIO 23.628.938 (687.924)

 2020 2019
  SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 23.628.938 (687.924)
 RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 23.628.938 (687.924)

 Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit Acumulado Déficit / Superávit Exercício Total
Saldo em 31/12/2018 20.000 50.109.968 (87.565.782) 1.410.296 (36.025.519)
Ajustes de exercícios anteriores - - 35.205 - 35.205
Superávit do exercício - - - (687.924) (687.924)
Resultado do exercício anterior - - 1.410.297 (1.410.297) -
Saldo em 31/12/2019 20.000 50.109.968 (86.120.279) (687.925) (36.678.237)
Ajustes de exercícios anteriores (nota 5) - - (639.515) - (639.515)
Superávit do exercício - - - 23.628.938 23.628.938
Resultado do exercício anterior - - (687.924) 687.924 -
Saldo em 31/12/2020 20.000 50.109.968 (87.447.718) 23.628.937 (13.688.813)

 2020 2019
 1) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
 a) Resultado líquido ajustado 23.925.222 301.178
 (-) Déficit/Superávit líquido do exercício 23.628.938 (687.924)
 (+) Depreciação 935.798 953.897
 (+/-) Ajuste Imobilizado - -
 (+/-) Ajuste de exercícios anteriores (639.515) 35.205
 b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo 
 (Circulante + não circulante) (235.879) 147.065
 (Acréscimo) de Adiantamentos (234.741) 145.054
 (Acréscimo)/Decréscimo de Outros Créditos - -
 (Acréscimo)/Decréscimo de Estoques (1.328) (6.808)
 (Acréscimo)/Decréscimo de Despesas antecipadas (157) (192)
 (Acréscimo)/Decréscimo de Depósitos e Cauções 347 9.011
 c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo 
 (Circulante e não circulante) (23.688.527) (389.527)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento 
 de impostos - não circulante (21.804.857) 866.279
 Acréscimo/(Decréscimo) de Parcelamento
  de impostos - circulante (3.038.538) 2.407.475
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão
 para contingências trabalhistas 1.521.859 (3.933.677)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Processos Trabalhistas - -
 Acréscimo/(Decréscimo) de Impostos, taxas e contribuições (4.242) 4.119
 Acréscimo/(Decréscimo) de Fornecedores 646 39.010
 Acréscimo/(Decréscimo) de Salários e encargos sociais 2.192 3.123
 Acréscimo/(Decréscimo) de Provisão férias e encargos sociais 3.645 (30.493)
 Acréscimo/(Decréscimo) de Outras contas a pagar (369.231) 254.637
d) Caixa Proveniente das operações (a + b + c) 816 58.717
 2) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos - (58.575)
 (-) Aquisições, ajuste e estorno de Imobilizado e Tangível - (58.575)
 (+/-) Baixas e estorno de Imobilizado - -
 3) Variação das disponibilidades ( 1+ 2 ) 816 142
 Caixa e equivalentes no caixa no início do período 1.089 947
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.905 1.089
Variação Disponível 816 142

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais, centavos omitidos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Valores expressos em Reais, centavos omitidos

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais, centavos omitidos

o uso de certas estimativas contábeis 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 
estimativas significativas para as demonstrações contábeis. 3.3. Ativo Circulante: O ativo 
circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, das cor-
respondentes 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: Compreen-
dem 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 amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos 
até a data do balanço. 3.6. Despesas Antecipadas: Refere-se a seguro a realizar; 3.7. 
Créditos a receber: circulante e não circulante: Compostos por valores de convênios, 
saldos de venda de bens e direitos anteriormente registrados 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 2020 2019
Materiais de Escritório 11.720 14.431
Materiais de Copa e Cozinha - -
Materiais Hospitalares 31.435 25.361
Materiais para Animais e Agrícolas - -
Outros Materiais 3.132 5.166
Totais 46.287 44.959
3.9. Depósitos e cauções: Substancialmente compostos por depósitos judiciais; 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 2020 houveram adições do imobilizado no grupo dos bens 
intangíveis no valor de R$ 58.575,00.  A depreciação total referente ao exercício de 2020 
foi de R$ 953.986,00  A seguir demonstramos os saldos das contas no final do exercício:

empregados, incluindo as férias vencidas e proporcionais e os encargos sociais corres-
pondentes. 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 2020 Total de 2019
REFIS IV 1.491,031 1415.714 1.906.745 4.113.432
PERT-PGFN 2.723.800 8.463.162 11.186.961 33.617.462
IPTU 73.192 0 73.192 280.135
TOTAL 4.288.023 8.878.876 13.166.898 38.011.028
3.14. Fornecedores: Compostos substancialmente por contratação de serviços de con-
sultoria e assessoria jurídica e obrigações comerciais cujo total foi de R$ 148.569 em 
2020. No final do exercício social. 3.15. Provisão para Contingências: A OSEC é parte 
em diversos processos de natureza de ordem trabalhistas, cíveis, fiscais e outras exigibili-
dades de âmbito federal que se encontra em diferentes fases processuais.  A Administra-
ção avalia individualmente o risco desses processos com base na opinião dos seus asses-
sores jurídicos, constituindo provisionamento somente quando as perdas são prováveis. 
Natureza Valor da causa Valor provisionado (perdas prováveis)
Trabalhistas 0 5.027.110
Civil 0 55.433.285
Total em R$ 0 60.460.394
3.16. Outras contas a pagar: Refere-se a obrigações e empenhos com órgão governa-
mentais e prestação com serviços médicos de autônomos.
Descrição 2020 2019
Valor não identificado 4.188 3.454
Custas processuais - -
Contas a pagar - 369.231
Convênios médicos - -
Total em R$ 4.188 372.685
3.17. Impostos, Taxas e Contribuições a pagar: Refere-se a impostos retidos sobre 
serviços e folha de pagamento a pagar.
Descrição 2020 2019
Imposto Renda Retido 177.961 179.230
ISS Retido 3.303 3.325
INSS  Retido 26.638 25.310
Pis/Cofins/IR Retido 27.954 32.234
Total em R$ 235.857 240.099
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 impedi-
mento e/ou descontinuidade das atividades de saúde e de assistência social da Institui-
ção. 5. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Os ajustes de exercícios anteriores 
identificados em 2020 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 con-
troles internos no total líquido de R$ 639.515,00 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 Constituição Federal e artigos 9º e 14º do Código Tributário 
Nacional - CTN. O valor da isenção usufruída frente à COFINS apurada pela Entidade foi 
registrado contabilmente como renúncia fiscal para atendimento das normas contábeis 
vigentes e no exercício de 2020 foi de R$ 520.100 (quinhentos e vinte mil e cem reais) 
6.2. FORMALIDADES 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 
2020 a integralidade da cota patronal e demais contribuições a cargo do empregador), 
a OSEC realizou  atendimentos durante o ano de 2020 de forma gratuita e, em 2019, 
10.609 atendimentos gratuitos.  O valor das gratuidades concedidas em 2020 somaram 
R$ 1.296.771 em as sistência social, conforme demonstrado abaixo:
Atendimentos 2020 Participação 2019 Participação
Gratuidades 6.073 100,00% 10.609 100,00%
SUS - - - -
Totais 6.073 100,00% 10.609 100,00%
7. PASSIVO A DESCOBERTO: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atuali-
zados e compreende a somatória do Patrimônio Social Inicial, acrescido ou decrescido 
dos valores das reavaliações e ajustes de avaliação patrimonial dos superávits ou déficits 
acumulados e do resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020 apurou um patri-
mônio liquido negativo (passivo a descoberto) da ordem de R$ 12.820.048,00.  Referido 
saldo decorrente do endividamento elevado de contingências legais e tributárias, mas 
que vem sendo reduzido conforme destacado no Plano de Ação adotado pela Adminis-
tração. 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 reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço 
recebido. A OSEC implantou controles internos apurando um valor de R$ 60.000,00 no 
ano de 2019 e em 2020 o valor anual relativo a serviço voluntário foram de R$ 60.000,00. 
9. PLANO DE AÇÃO: Em 2020 a Administração adotou diversas ações saneadoras 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 manutenção de busca de novas parcerias estratégicas contribuiu significa-
tivamente 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 
Complexo de Saúde Dr. Wladimir Arruda, tendo vigência prevista de 1º de junho de 2016 
até 31 de maio de 2022. Além disso, a OSEC manteve o Convênio celebrado em 05 
de abril de 2011 e aditivos posteriores com apoio estruturado da UNISA, onde obteve 
exclusividade de 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 EXCELÊNCIA E 
CIDADANIA - OSEC - São Paulo - SP. Opinião com Ressalva. Examinamos as de-
monstrações contábeis da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA 
- OSEC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 expli-
cativas, 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 adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ORGA-
NIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com Ressalvas: 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$ 56.428.966,32 em 
31/12/2020 e Ativo Intangível com saldo de R$ 2.535.358,78 também em 31.12.2020, 
não nos permitindo a análise da recuperabilidade desses ativos nas operações normais 
da ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC e a eventual 
necessidade de constituição de provisão. O imóvel matricula nº 160.287 situado a Rua 
Prof.º Eneas de Siqueira Neto nº 340, cujos valores estão transcritos abaixo, encontra-se 
hipotecado em garantia de dívidas tributárias.
Descrição  Taxa anual R$ R$ - Depr. 2020
das Contas Depreciação  Custo Acumulada Líquido
Bens Tangíveis  67.871.240,60 -11.340.274,28 56.530.966,32
Terrenos  35.466.943,56  35.466.943,56
Edificações 4% 32.404.297,04 -11.340.274,28 21.064.022,76
 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 demons-
trações 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 evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com 
ressalva. Ênfase: 1. Contexto Operacional: As demonstrações financeiras acima referi-
das foram preparadas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a 
uma instituição em atividade normal, as quais pressupõem a realização dos ativos, bem 
como a liquidação das obrigações no curso normal dos negócios. A ORGANIZAÇÃO 
SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA - OSEC, tem missão institucional de con-

tribuir para a educação e saúde obtendo recursos de: a) auxílios, donativos, subvenções 
e doações que lhe são feitas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada; b) rendas 
de locações de bens próprios; c) rendas de contratos de parcerias com instituições públi-
cas 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: 
Comparando 2020 com 2019, constata-se uma melhora nos números de rentabilidade e 
financeiros, apesar de ainda haver um desconforto operacional da OSEC, no exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2020, quais sejam: • Passivo a descoberto em 31.12.2020 - R$ 
12.820.048, com uma redução de 65% (R$ 36.678.237 - R$ 12.820,048 = R$ 23.858.189 : 
R$ 36.678.237 = 65,05%), sendo que em 2019, era de R$ 36.678.237; • Capital Circulante 
Negativo em 2020 - R$ 4.322.360 reduzido positivamente 54,27% (R$ R$ 4.322.360:R$ 
7.964.930, comparado a 2019, que era negativo de R$ 7.964.930; • Superavit do exer-
cício de R$ 24.497.703 em 31/12/2020 e Déficit de R$ 687.924 em 31/12/2019; Outros 
assuntos: Auditoria do exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, apresentado para fins de comparação, foram ante-
riormente auditados por nos com relatório datado em 21 de junho de 2020, que conteve 
as seguintes modificações: 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 ORGANIZAÇÃO SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADA-
NIA - 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. 
Descrição  Taxa anual R$ R$-Depr. 2019 
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 descri-
tas na seção a seguir, intitulada �Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 Administração da entidade é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso 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 requeridos 
a comunicar esse fato. Conforme descrito na seção �Base para opinião com ressalva� 
acima, não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente 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 apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração 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 responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações 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 audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas 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 au-
ditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis 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 ob-
tidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da En-
tidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so 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 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 demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneiras 
compatíveis com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança/administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança/administração 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou as-
suntos 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 corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regu-
lamento tenha proibido divulgações públicas do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente rara, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de maio de 2021. 
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 2020, acompanhadas das Notas Explicativas na forma da legis-
lação vigente, em atendimento as disposições legais e estatutárias. 1. IDEN-
TIFICAÇÃO: A Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC é 
uma associação civil de direito privado, sem objetivos econômicos, com finali-
dade não lucrativa e de prestação de serviços na área de saúde, fundada em 
28/06/1968, com seus atos constitutivos registrados e arquivados no Cartório 
de 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de 
São Paulo, detentora dos seguintes títulos, registros e cadastros: (a) Utilidade 
Pública Federal, Processo Ministério da Justiça nº. 010.813/74, fundamenta-
do 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 Paulo de 09/07/1974; (c) Utili-
dade Pública Municipal, Decreto nº. 37.787 de 06/01/1999, Diário Oficial do 
Município de 07/01/1999; (d) 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. 2. DAS FINALIDADES: A 
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania - OSEC tem por finali-
dades 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 parcerias 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 saú-
de, ou supletivamente, por meio de colaboração com entidades já existentes, 
assessorando-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 ati-
vidades de relevante interesse social. 2.1 LEGISLAÇÃO: As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práti-
cas 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, subor-
dinou 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 par-
ticipando das ações de saúde locais. 3.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS: As ativi-
dades beneficentes desenvolvidas pela OSEC, no decorrer de 2020 e de 2019, 
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 internato do Curso de Gradu-
ação 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, lumi-
nosidade 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 6.073 atendimentos, no ano de 2020, segmentado 
atendimentos em Procedimento Ambulatorial, gratuitamente e sem o respaldo 
de recursos financeiros oriundos do SUS, exercendo a sua vocação de prati-
car a gratuidade em sua atuação, em todas as especialidades ambulatoriais. 
5. AGRADECIMENTOS: A OSEC agradece aos senhores associados e aos 
membros do Conselho Fiscal, a todos os colaboradores diretos e indiretos, 
fornecedores, órgãos públicos, instituições educacionais e financeiras, pela 
parceria e a colaboração, reconhecendo as suas relevâncias para a condução 
dos projetos e continuidade da trajetória da Instituição no exercício de 2020 

A Administração.

   2020  2019
 Taxa Anual Custo Depreciação e Amortização Líquido Líquido
IMOBILIZADO  89.910.298,09 (33.036.671,67) 56.873.626,42 57.809.424,40
Terrenos - 35.466.943,56 - 35.466.943,56 35.466.943,56
Edificações 4 32.404.297,04 (11.340.274,28) 21.064.049,76 21.948.130,09
Benfeitorias Imóveis Terceiros 10 1.146.676,73 (1.146.567,04) 109,69 203,34
Máquinas e Equipamentos 10 8.064.533,94 (7.838.759,82) 225.774,12 265.049,09
Equipto. Médico Cirúrgico 10 1.310.373,61 (1.309.809,27) 564,34 2.964,27
Moveis e Utensílios 10 3.413.721,59 (3.371.504,04) 42.217,55 52.166,65
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 0,00
Acervo Radiofônico 10 6.437,57 (6.437,57) 0,00 0,00
INTANGÍVEIS  4.191.190,77 (1.655.831,99) 2.535.358,78 2.535.418,78
Marcas e Patentes 10 97.115,73 (97.115,73) 0,00 60,00
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 atualizações monetárias incorri-
das. 3.12. Salários, Férias e Encargos Sociais: As obrigações salariais e encargos observam a competência e as férias a pagar são constituídas com base na remuneração dos 

Banco Cifra S.A. - CNPJ/ME nº 62.421.979/0001-29 - NIRE nº 35.300.036.646
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 22 de Junho de 2021

01 - Data, Horário e Local: Aos 22 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sede 
social do Banco Cifra S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). 02 - Convo-
cação e Presença: Dispensada a convocação por estarem presentes todos os Diretores da Companhia, a saber: Mar-
co Antonio Antunes, Eduardo Mazon, Flavio Pentagna Guimarães Neto. E ainda, na presença da Sra. Ana Karina Bortoni 
Dias, indicada para ocupar o cargo de Diretora sem Designação específi ca, conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 19 de abril de 2021, em fase de homologação pelo Banco Central do Brasil, na presente data. 03 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados pelo Sr. 
Eduardo Mazon. 04 - Ordem do Dia: deliberar sobre o encerramento de Agência/Filial localizada em Fortaleza/CE. 05 
- Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os Diretores deliberaram pelo encerramento da Agência/Filial situa-
da em Fortaleza/CE, Avenida Santos Dumont, nº 2828, 9º andar, sala 903-Parte, CEP: 60150-161, Aldeota, com registro 
sob o NIRE nº 23900504349 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.421.979/0016-05. Autorizada a Diretoria da Companhia 
a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, em 
forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 22 de junho 
de 2021. Mesa: Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. Diretores Presentes: 
Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. E ainda presente à reunião a Sra. Ana Ka-
rina Bortoni Dias. Confere com a original lavrada em livro próprio. MESA: Flavio Pentagna Guimarães Neto - Presiden-
te e Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 322.289/21-0 em 05.07.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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