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Ativo Nota 2.018 2.017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 5 754.766 516.607
Contas a receber de clientes 6 120.434 113.190
Outros ativos circulante  5.534 16.905
  880.734 646.702
Total do Ativo  880.734 646.702

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.018 2.017
Circulante
Fornecedores 7 51.077 58.532
Obrigações sociais e trabalhistas 8 128.883 123.242
Obrigações fi scais  10.453 9.129
Partes relacionadas 9 12.250 13.436
Receitas diferidas 10 225.042 11.995
  427.705 216.334
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 11 50.797 28.136
  50.797 28.136
Patrimônio Líquido
Patrimônio social  402.232 86.911
Superávit do exercício  - 315.321
  402.232 402.232
Total do Passivo  880.734 646.702

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais Demonstração do resultado
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

Demonstração do resultado abrangente
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em Reais

Demonstração dos fl uxos de caixa - método indireto
Exercício / período fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

 2.018 2.017
Superávit do Exercício - 315.321
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício / Período - 315.321

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.018 2.017
Superávit do exercício - 315.321
Variações nos ativos e passivos - -
Contas a receber de clientes (7.244) (113.190)
Outros ativos circulante 11.371 (8.128)
Fornecedores (7.455) 4.926
Obrigações sociais e trabalhistas 5.641 58.077
Obrigações fi scais 1.324 2.034
Receitas diferidas 213.047 -
Provisão para descontinuidade 22.661 22.631
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 239.345 281.671
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Empréstimos tomados com partes relacionadas (1.186) (1.691)
Caixa líquido aplicado pelas
 atividades de investimentos (1.186) (1.691)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 238.159 279.980
Demonstração aumento do caixa
 e equivalentes de caixa
No início do exercício 516.607 236.627
No fi m do exercício 754.766 516.607
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 238.159 279.980

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício fi ndo em 31 de dezembro - Em reais

 Patrimônio Superávit do
 social exercício Total
Em 1° de Dezembro de 2.017 - 86.911 86.911
Transferência 86.911 (86.911) -
Superávit do exercício - 315.321 315.321
Em 31 de Dezembro de 2.017 86.911 315.321 402.232
Transferência 315.321 (315.321) -
Em 31 de Dezembro de 2.018 402.232 - 402.232
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Receitas Operacionais Nota 2.018 2.017
Receitas com subvenções - custeio 12 1.834.608 2.081.407
Receitas fi nanceiras  115 16.740
Total das Receitas  1.834.723 2.098.147
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 13 (1.037.156) (929.015)
Serviços de terceiros 14 (564.994) (617.398)
Custos corporativos compartilhados 15 (140.931) (144.620)
  (1.743.081) (1.691.033)
Despesas gerais e administrativas  (87.603) (88.560)
Despesas fi nanceiras  (4.039) (3.233)
  (91.642) (91.793)
Total das Despesas  (1.834.723) (1.782.826)
Superávit do Exercício  - 315.321

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “a Entidade”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem fi ns 
lucrativos, fi lantrópica e que tem por fi nalidade, de acordo com seu estatu-
to social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a 
quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, 
credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em re-
gime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por 
meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a 
se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, so-
bretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das 
atividades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, 
com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ain-
da de acordo com o seu estatuto para atingir suas fi nalidades a Pró-Saúde 
desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educa-
cionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos 
em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive 
conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospita-
lar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou 
a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e tam-
bém a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O 
eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser obrigatoriamen-
te, aplicado no desenvolvimento de suas fi nalidades. A Pró-Saúde pres-
tará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao 
menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios 
e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma 
de contratação. b) Contrato de Gestão - Unidade Básica de Saúde Alto 
do Ipiranga: A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e 
Hospitalar em 24 de Agosto de 2.016, celebrou com a Prefeitura do Municí-
pio de Mogi das Cruzes, contrato de gestão para gerenciamento e execução 
de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Alto do Ipiranga, com vigência de 36 (trinta e seis meses).
2. Base de Preparação: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a 
legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as nor-
mas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial 
a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades 
sem fi nalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações fi nanceiras foi 
aprovada pela diretoria em 18 de Abril de 2.019. 2.1. Base de Mensuração: 
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo históri-
co com exceção dos instrumentos fi nanceiros mensurados pelo valor justo 
por meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: 
Essas demonstrações fi nanceiras são apresentadas em real, que é a moe-
da funcional da Entidade. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A elabo-
ração das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamentos e pre-
missas na determinação do registro de estimativas que afetam a aplicação 
das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, recei-
tas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos registrados nas demonstrações 
fi nanceiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anu-
almente. As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que
apresentem risco signifi cativo de resultar em ajuste material no próximo 
exercício fi nanceiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 
11 - Provisão para descontinuidade; 3. “Operação S.O.S.” e Seus Refl e-
xos: Em agosto de 2.018, a Pró-Saúde tomou conhecimento, através da 
imprensa, que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, co-
laborado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo 
Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. A Pró-Saúde es-
clarece que a ação judicial é sigilosa e, enquanto pessoa jurídica, não tem 
acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela própria divulgação ofi -
cial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos 
colaboradores pessoas físicas. Não foram identifi cados refl exos contábeis 
na Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga pela qual a Sede Administra-
tiva da Pró-Saúde e suas fi liais do Estado do Rio de Janeiro estão sendo 
objeto de investigação do Ministério Público Federal. Buscando honrar os 
52 anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente 
na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabele-
cer padrões elevados de integridade na rotina institucional, vêm sendo ado-
tados a fi m de garantir as atividades desenvolvidas pela associação atra-
vés de um caminho de ética e transparência: • Em 2.017, a associação deu 
início ao Programa de Integridade Anticorrupção; • Em 2.018, desenvolveu 
o programa de governança corporativa, e ao longo do ano, foram instituídas 
normas de transparência e reorganizados todos os seus processos inter-
nos. O mais recente passo está em curso: todos os 16 mil colaboradores da 
associação estão recebendo treinamento nas novas regras institucionais;
• No mesmo ano, reestruturou sua diretoria, criou o departamento de con-
troladoria, lançou o Código de Ética e de Conduta institucional, com de-
terminações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os 
públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, 
contratantes e parceiros comerciais; • Também em 2.018, lançou as bases 
para a implantação da Superintendência Executiva de Integridade, estrutu-
ra com autoridade e independência, encarregada de assegurar e fi scalizar 
o cumprimento do Programa de Integridade Anticorrupção. 4. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em deta-
lhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos 
apresentados nessas demonstrações fi nanceiras. a) Ativos circulantes e 
não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em cai-
xa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata 
e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco insignifi cante 
de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acresci-
do de juros auferidos. • Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de 
serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo 
valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. • Imobili-
zado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo 
valor do custo de aquisição. Os bens ainda não contemplam a depreciação 
correspondente, pois foram adquiridos no término do período. b) Passivos 
circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. c) Provisões: 
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obriga-
ção. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimati-
vas do risco envolvido. d) Patrimônio social: Composto pelos resultados 
obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital 
social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o arti-
go 44 e seguintes do Código Civil. A unidade teve início em 2016, portanto, 
não possui resultados acumulados. e) Receitas e despesas: O resultado 

das operações é apurado pelo regime de competência, tendo o seu valor 
apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções cus-
teio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos 
gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas 
no resultado do período proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos 
e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basicamen-
te às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos 
hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade 
hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao 
funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas e os 
custos corporativos compartilhados. f) Instrumentos fi nanceiros: • Ativos 
fi nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósi-
tos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos fi -
nanceiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade 
tem os seguintes ativos fi nanceiros não derivativos: caixa e equivalentes de 
caixas e contas a receber. • Passivos fi nanceiros não derivativos: Todos os 
passivos fi nanceiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicial-
mente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo fi nanceiro quan-
do tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
A Entidade tem os seguintes passivos fi nanceiros não derivativos: fornece-
dores, honorários médicos e partes relacionadas.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.018 2.017
Caixa 233 -
Banco Conta Movimento (a) 754.533 516.607
 754.766 516.607
(a) Corresponde aos valores em depósitos bancários, no Banco do Brasil, 
em 31 de dezembro de 2.018. 6. Contas a Receber: Em 31 de dezembro 
de 2.018, as contas a receber correspondem aos valores celebrados atra-
vés do contrato de gestão com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 
não recebidos até o encerramento daquele exercício social.
7. Fornecedores: Descrição 2.018 2.017
Materiais e medicamentos 4.048 2.180
Imobilizado - 1.316
Serviços pessoa jurídica 47.029 55.036
 51.077 58.532
8. Obrigações Sociais e Trabalhistas:Descrição 2.018 2.017
Salários e ordenados 49.344 46.825
INSS sobre folha 5.562 5.581
FGTS 7.088 6.753
Provisão de férias e encargos 66.731 63.925
Outros 158 158
 128.883 123.242
9. Partes Relacionadas: Descrição 2.018 2.017
Empréstimos Hospital Municipal Braz Cubas (a) 3.348 3.348
Pró-Saúde - Sede Administrativa (b) 8.902 10.088
 12.250 13.426
(a) - Empréstimos: Corresponde a empréstimos de materiais, capitados 
de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Benefi centes de 
Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e prazo para 
devolução. (b) - Empréstimos / Custos Corporativos Compartilhados: 
Corresponde aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde 
Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, pela contra-
prestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administra-
ção e processamento de informações, denominado de custo corporativo 
compartilhado. 10. Receitas Diferidas: Corresponde ao saldo a realizar 
referente ao contrato celebrado junto a Prefeitura do Município de Mogi das 
Cruzes, para gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde 
a ser desenvolvido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Alto do Ipiranga.
A movimentação no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.018 2.017
Saldo inicial 11.995 11.995
(+) Subvenção para custeio 214.362 -
(+) Subvenção para investimento 910 -
(-) Gastos com investimentos
 e bens de pequeno valor (2.225) -
 225.042 11.995
11. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisiona-
dos a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa resci-
sória do FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, 
mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento 
do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos 
orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos 
períodos do contrato de gestão pactuado. A movimentação da provisão no 
período foi a seguinte:
Descrição 2.018 2.017
Saldo inicial 28.136 5.505
Adições (Nota 13 - despesa com pessoal) 30.341 22.631
Baixas por rescisões de contrato de trabalho (7.680) -
Saldo fi nal 50.797 28.136
12. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - 
custeios correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Prefeitura 
do Município de Mogi das Cruzes. Os valores são relativos à cobertura 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e no período de 
2.018 montam a R$ 1.834.608 (Em 2.017 - R$ R$ 2.081.407).
13. Despesas com Pessoal: Descrição 2.018 2.017
Salários e ordenados (629.476) (582.638)
Décimo terceiro salário (62.045) (54.387)
Insalubridade (30.439) (30.240)
Horas extras e adicionais (10.882) -
Férias (81.715) (74.185)
FGTS (64.241) (59.426)
Cesta básica / refeição (103.084) -
Provisão para descontinuidade
 - Multa rescisória FGTS (25.461) (22.631)
Contribuição Patronal ao INSS (222.426) (194.665)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 222.426 194.665
PIS (7.846) (5.773)
(-) Isenção do PIS 8.846 3.838
Outras (29.813) (103.574)
 (1.037.156) (929.015)
14. Serviços de Terceiros
Descrição 2.018 2.017
Serviços de terceiros (8.116) (6.248)
Serviços médicos de terceiros (556.878) (611.150)
 (564.994) (617.398)
15. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corpora-
tivo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico es-
pecializado, administração e processamento de informações da unidade 
hospitalar. 16. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi nanceiros 
que a Entidade possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.018 2.017
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 754.766 516.607

Pelo custo amortizado
Contas a receber - Contrato de Gestão 120.434 113.190
Total 875.200 629.797
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 51.077 58.532
Partes relacionadas 12.150 13.436
Total 63.227 71.968
17. INSS Cota Patronal: (a) Certifi cado de Entidade Benefi cente de 
Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário 
Ofi cial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou 
o CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social) da 
Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 
é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR 
Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certifi cado. Em 25 de julho de 
2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria 
nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida nos autos 
da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 
2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de 
referido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este 
ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, a 
entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certifi cado de Enti-
dade Benefi cente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 
25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido 
pela Portaria nº  771 de 29 de maio de 2018 . Em 04/07/2018 foi publicada 
a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, 
também por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação de n.º 
5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de 
São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Renova-
ção (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conse-
guinte, julgamento. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o 
processo SIPAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação 
Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em grau 
de reconsideração, da Renovação do CEBAS (Certifi cado de Entidade Be-
nefi cente de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 805 
de 05 de junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entanto, 
por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de n.º 
5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de 
São Paulo, referido indeferimento foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, 
de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, ao que, pelo momento, 
a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda apreciação por parte 
do Ministério da Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo 
requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-
61, o qual se encontra aguardando análise em ordem cronológica. Em 
24/07/2018 foi protocolado novo requerimento no Sistema de Certifi cação 
das Entidades Benefi centes de Assistência Social em Saúde, registrado 
SIPAR nº 25000.127908/2018-28, relativo ao triênio 2019 a 2021. Até a 
data de aprovação dessas demonstrações fi nanceiras os requerimentos 
não tinham sido julgados. O CEBAS esteve válido durante todo o exercício 
de 2.018 por determinação do artigo 8º do Decreto Federal nº 8.242/14.
A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes 
à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade 
em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal.
(b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua respectiva isen-
ção estão demonstradas na nota explicativa n° 13 - Despesas com pessoal 
não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos 
potenciais: A cota patronal do INSS registrada em contas de resultado 
não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a desoneração 
da contribuição de seus custos e despesas operacionais que lhe atribui 
maior efi ciência no desenvolvimento de suas atividades. 18. Imunidade e 
Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência 
Social e Hospitalar - Unidade Básica de Saúde (UBS) Alto do Ipiranga, é 
uma entidade sem fi ns lucrativos imune de recolhimento do imposto de 
renda e da contribuição social sobre o superávit, e isenta notadamente em 
relação à cota patronal do INSS. Com relação aos demais tributos sobre 
as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de integração social):
A partir de maio de 2017 a Entidade passou a não recolher o PIS sobre 
Folha de Pagamento, baseada na Solução de Consulta COSIT nº 173/2017 
de 13/03/2017, considerando que no item 15, b) a Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil (RFB) vinculou seu entendimento conforme previsto na Nota 
PGFN/CASTF/Nº 637/2014 de 29/05/2014, onde reafi rma a Imunidade ao 
PIS sobre Folha de Pagamento às entidades benefi centes de assistência 
social (que atendam aos requisitos da Lei), de acordo com jurisprudência 
do Superior Tribunal Federal. COFINS (Contribuição para fi nanciamento 
da seguridade social): A entidade é isenta do pagamento da Cofi ns inci-
dente sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo com as Leis 
n° 9.718/98 e 10.833/03. A isenção das contribuições usufruídas foram:
Descrição 2.018 2.017
Contribuição para o fi nanciamento da
 seguridade social (COFINS) 55.042 62.944
Contribuição patronal ao (INSS) 222.426 194.665
PIS sobre folha de pagamento 7.846 3.838
 285.314 289.826
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas 
notas explicativas, observado o seguinte: as referidas contribuições não 
representam custo, despesa ou obrigação da entidade em razão de sua 
imunidade e isenção tributária, bem como nenhum ganho efetivo, perda ou 
risco potencial à entidade.
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Tecnobank Tecnologia Bancária S.A.
CNPJ/MF nº 09.016.926/0001-40 - NIRE 35.300.345.681

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02/04/2019
Data, Hora e Local: 02/04/2019, às 10h, na sede. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em face 
da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente - Sr. Car-
los Alberto Santana; Secretária - Sra. Maria Gabriela Santana. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, 
aprovaram: (i) considerando a renúncia do Sr. Adriano Bolonhezi Santos ao cargo de Diretor sem Designação Es-
pecífica, bem como para consolidar o mandato da Diretoria, a eleição: (a) para o cargo de Diretor Presidente, o 
Sr. Carlos Alberto Santana, RG nº 65.386.402 SSP/PR, CPF/MF sob o nº 023.188.329-35; e (b) para o cargo de 
Diretora sem Designação Específica, a Srta. Maria Gabriela Santana, RG nº 80.755.813 SESP/PR, CPF/MF sob 
o nº 042.885.899-67. Os Diretores são eleitos para um mandato de 3 anos, contados a partir da presente data;  
(ii) A consolidação do Estatuto Social da Companhia. Encerramento: Nada mais. Carlos Alberto Santana - Acio-
nista/Presidente; Maria Gabriela Santana - Acionista/Secretária. JUCESP nº 200.176/19-5 em 09/04/2019. Gise-
la Simiema Ceschin - Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração 
- Artigo 1º - A Tecnobank Tecnologia Bancária S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, que reger-se-á 
pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro 
em SP/SP, na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 9º, conjunto 92, Vila Olímpia, CEP 04547-005. § Único - A Compa-
nhia poderá abrir e manter filiais, escritórios, representações ou outros estabelecimentos em qualquer localidade 
do País. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: a) a organização e operacionalização de sistemas de ca-
dastro e de computação eletrônica de dados e serviços; b) o fornecimento e gerenciamento de tecnologia para in-
formações de negócios voltados para o segmento bancário; c) o desenvolvimento de sistemas de gestão e classi-
ficação de riscos; d) desenvolvimento, fornecimento e gerenciamento de tecnologia e serviços para o registro 
eletrônico de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, 
reserva de domínio, penhor ou qualquer outra modalidade de crédito e financiamento, assim como da anotação do 
registro do gravame no Certificado de Registro de Veículos - CRV, da comunicação de venda e de demais consultas 
correlatas junto aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, incluindo outros serviços refe-
rentes a prestação de serviços sobre veículos automotores. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é inde-
terminado. Capítulo II - Do Capital e das Ações - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, 
é de R$ 10.171.294,00, dividido em 10.171.294 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - Cada ação 
ordinária dá direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia. § 2º - As ações são indivisíveis perante a Companhia, 
que reconhece apenas 1 proprietário para cada uma delas. § 3º - Todas as ações são inconversíveis em outra es-
pécie, forma ou classe de ações observadas as disposições legais e os termos deste Estatuto Social. § 4º - Não 
serão emitidos certificados de ações. § 5º - Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição de ações 
em aumentos de capital na proporção das ações detidas pelos mesmos, observadas às disposições legais aplicá-
veis e os termos deste Estatuto Social. Referido direito deverá ser exercido dentro de 30 dias contados da data em 
que o aumento de capital tiver sido deliberado pelos acionistas. § 6º - Todo e qualquer aumento de capital resultan-
te da apropriação de lucros ou reservas será distribuído aos acionistas proporcionalmente às suas respectivas 
participações no capital social. Da mesma forma, qualquer redução do capital da Companhia será feita proporcio-
nalmente à participação de cada um dos acionistas no capital social antes da redução. § 7º - A transferência das 
ações operar-se-á por termos lançados em livro próprio da Companhia. Capítulo - III - Da Administração - Artigo 
6º - Observadas as disposições estabelecidas neste Estatuto Social, a Diretoria será composta por 02 membros, 
sendo 01 Diretor Presidente e 01 Diretor sem Designação Específica, todos residentes no País, sendo permitida a 
reeleição de qualquer deles. § 1º - A remuneração dos membros da Diretoria será fixada anualmente pela  Assembleia. 
§ 2º - O mandato dos Diretores será de 3 anos e será prorrogado até a investidura de seus sucessores. § 3º - Os 
Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reunião de 
Diretoria. § 4º - Em caso de vacância ou de impedimento permanente de qualquer membro da Diretoria, os acionis-
tas, observado o quórum, conforme o caso, fixado no “caput” deste artigo, elegerão o respectivo substituto em As-
sembleia especialmente convocada para este fim, a realizar-se dentro de 30 dias contados da ocorrência do even-
to. O mandato do Diretor substituto encerrar-se-á na data em que expiraria o mandato do Diretor substituído. § 5º 
- Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro da Diretoria, este indicará, por escrito, 
dentre os membros remanescentes da Diretoria, um substituto para exercer suas funções durante sua ausência ou 
impedimento. § 6º - Das Reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio, as quais serão assinadas pelos 
Diretores presentes. Artigo 7º - Observadas as matérias especificamente estabelecidas neste  Estatuto  Social que es-
tão sujeitas à aprovação expressa em uma Assembleia dos acionistas, compete à Diretoria a administração e ge-
rência da Companhia e a execução de todos os atos de gestão, com os deveres e poderes a ela conferidos por lei 
e por este Estatuto Social, cumprindo e fazendo com que sejam cumpridas suas próprias deliberações e as da 
Assembleia. Artigo 8º - Compete à Diretoria: a) conduzir e superintender os negócios da Companhia, dando cum-
primento ao objeto social; b) aprovar os planos, os programas e as normas gerais de operação, administração e 
controle no interesse do desenvolvimento da Companhia; c) convocar e presidir as Assembleias Gerais e Reuniões 
de Diretoria; d) representar a Companhia perante quaisquer autoridades e entidades governamentais competentes 
e quaisquer terceiros; e) cumprir com as atribuições a ele conferidas por lei, por este Estatuto Social, pelos acionis-
tas ou pela Diretoria; f) desenvolver estratégias, orientações e procedimentos de negócios; g) preparar o orçamen-
to anual e o relatório da administração a serem submetidos aos acionistas em AGO, instruídos com o balanço pa-
trimonial e demonstrações financeiras legalmente exigidos em cada exercício, bem como com os respectivos 
pareceres do Conselho Fiscal, quando for o caso. Artigo 9º - Observadas as disposições deste Estatuto Social, a 
Companhia considerar-se-á obrigada pela: a) assinatura isolada do Diretor Presidente; e b) assinatura de 1 procu-
rador constituído na forma do Artigo 10, abaixo. Artigo 10º - Para efeitos de constituição de procuradores da Com-

panhia, esta será necessariamente representada pela assinatura do Diretor Presidente. § Único - As procurações 
deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão prazo de validade li-
mitado, não podendo ser substabelecidas. Artigo 11º - As Reuniões da Diretoria serão convocadas pelo Diretor
Presidente e, na sua ausência, por qualquer Diretor eleito, sempre que o interesse social assim exigir, e serão ins-
taladas com a presença da maioria dos membros eleitos e investidos em seus cargos. As deliberações somente 
serão válidas quando aprovadas pela maioria dos seus membros eleitos e investidos em suas funções, devendo
tais resoluções constar de atas lavradas em livro próprio. § 1º - As convocações para cada Reunião de Diretoria e a 
respectiva ordem do dia serão enviadas a todos os Diretores por meio de carta registrada, e-mail, fac-símile ou te-
legrama, pelo menos 5 dias antes de cada reunião. Não obstante o acima disposto, qualquer Reunião de  Diretoria na 
qual todos os Diretores estejam presentes será considerada como tendo sido devidamente convocada. § 2º - Qual-
quer membro da Diretoria poderá indicar, por escrito, outro Diretor para representá-lo nas Reuniões de Diretoria. Os 
membros serão considerados presentes às Reuniões quando expressarem sua opinião ou enviarem seu voto por
carta, e-mail, fac-símile ou telegrama. § 3º - As Reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente, que 
designará o Secretário. Artigo 12º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Com-
panhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou empregado da Companhia que a envolverem em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer 
garantias em favor de terceiros. Capítulo - IV - Das Assembleias Gerais dos Acionistas - Artigo 13º - As Assem-
bleias Gerais dos acionistas serão realizadas na sede social da Companhia, ordinariamente, dentro dos 4  meses se-
guintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim  exigirem. § 1º -
As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer acionista ou por 1 Diretor, através de notificação pessoal a
todos os acionistas, além de anúncios publicados na imprensa no mínimo 3 vezes, que deverão, necessariamente, 
conter a ordem do dia, ainda que de forma resumida, data, hora e local. As notificações pessoais serão  efetuadas por
meio de telegrama, e-mail ou carta registrada, com 8 dias de antecedência da Assembleia. § 2º - Não obstante as 
disposições do § 1º, serão consideradas como tendo sido devidamente convocadas as Assembleias Gerais a que 
compareçam todos os acionistas da Companhia. § 3º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo acionista es-
colhido pelos acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital votante da Companhia, cabendo-lhe
designar o secretário. § 4º - Exceto conforme estabelecido em lei, a Assembleia instalar-se-á, em primeira convo-
cação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital votante da Companhia e,
em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas com direito de voto presentes. As 
deliberações da Assembleia, ressalvados os casos previstos em lei, e neste Estatuto Social serão tomadas por 
maioria absoluta de votos válidos de acionistas presentes à Assembleia, não se computando os votos em branco. 
Artigo 14º - Salvo quando a lei ou este Estatuto Social exigir quórum qualificado, as deliberações da Assembleia
serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computados os votos em branco. Capítulo - V - Do Conselho 
Fiscal - Artigo 15º - O Conselho Fiscal da Companhia, que terá caráter não permanente, será integrado por 3
membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia em que for instalado e funcionará de acor-
do com a legislação em vigor. Capítulo - VI - Do Exercício Social, das Demonstrações Financeiras e Lucros -
Artigo 16º - O exercício social terá início em 1 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 17º - 
Ao fim de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, 
conforme exigido por lei, apurando-se o saldo de lucros ou prejuízos do exercício. § 1º - Juntamente com as de-
monstrações financeiras, a Diretoria submeterá à AGO o relatório da administração e a proposta sobre a destinação 
a ser dada ao lucro líquido do exercício. § 2º - As demonstrações financeiras anuais da Companhia serão auditadas 
por empresa de auditoria independente de reputação e reconhecida internacionalmente, indicada conforme esta-
belecido neste Estatuto Social. Artigo 18º - Levantado o balanço patrimonial, efetuado os ajustes e as deduções
legais para a distribuição do resultado apurado, os lucros remanescentes terão a seguinte destinação: a) 5% para
a constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% do capital social; b) 25% do lucro líquido, ajustado em 
conformidade com o disposto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para o pagamento do dividendo mínimo obrigatório
aos acionistas; e c) o saldo que se verificar após as destinações acima terá a aplicação que lhe for dada por acio-
nistas em Assembleia, conforme proposição da Diretoria, observadas as disposições legais e deste Estatuto Social. 
Artigo 19º - A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanços e demonstrações trimestrais ou semestrais
e, mediante deliberação da Assembleia, poderá declarar dividendos baseados nos lucros apurados em tais  balanços, 
observadas as disposições deste Estatuto Social. § 1º - Observadas as disposições deste Estatuto Social, a Dire-
toria poderá, mediante deliberação da Assembleia, determinar o levantamento de balanços e distribuir dividendos
relativos a períodos inferiores, observados os limites legais. § 2º - Sem prejuízo do disposto neste Artigo, a Compa-
nhia poderá distribuir dividendos intermediários, mediante deliberação da Assembleia, observadas as disposições 
deste Estatuto Social. § 3º - Os dividendos distribuídos de acordo com este Artigo poderão ser considerados adian-
tamento do dividendo mínimo obrigatório estabelecido no Artigo 18º, item "b)", acima. § 4º - A Companhia,  mediante
deliberação de acionistas em Assembleia, poderá pagar ou creditar juros a título de remuneração sobre capital pró-
prio calculados sobre as contas do Patrimônio Líquido, observados os limites definidos em lei. Capítulo - VII - Da Li-
quidação - Artigo 20º - Observadas as disposições deste Estatuto Social, a Companhia entrará em  liquidação nos ca-
sos previstos em lei ou mediante deliberação da Assembleia, que deverá, em qualquer hipótese, determinar a forma
da liquidação, bem como nomear o liquidante, determinando-lhe a remuneração. Capítulo - VIII - Disposições Fi-
nais - Artigo 21º - Em acréscimo ao acima disposto, a Companhia deverá observar o Acordo de  Acionistas  arquivado 
em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o presidente da Assembleia abster-
se de computar votos contrários aos seus termos, nos termos do Artigo 118 da Lei 6.404/76, conforme alterada. 

Balanço patrimonial Nota 2015
2014  

(Não Auditado)
Passivo / Circulante 369.851 93.249
Contas a pagar 8 121.702 15.837
Obrigações trabalhistas 9 58.438 20.017
Provisões trabalhistas 10 118.220 53.103
Obrigações tributárias 11 19.259 4.292
Resultado de exercício futuro 52.232 -
Patrimônio Líquido 5.055.123 4.956.873
Capital social 12 2.379.844 373.921
Reserva de ágio sobre capital 12 4.208.088 4.908.088
Prejuizos acumulados (325.136) (283.861)
Prejuizos do exercício (1.207.673) (41.275)
Total do passivo e patrimônio líquido 5.424.974 5.050.122

Balanço patrimonial Nota 2015
2014  

(Não Auditado)
Ativo / Circulante 587.335 575.197
Caixa e equivalentes de caixa 4 379.693 358.486
Contas a receber 5 199.375 17.332
Outros créditos 6 6.070 199.120
Impostos a recuperar 2.197 259
Imobilizado 4.837.639 4.474.925
Imobilizado 7 154.565 2.270
Intangível 7 5.143.581 4.472.781
(-) Depreciação 7 (13.229) (126)
(-) Amortização 7 (447.278) -
Total do ativo 5.424.974 5.050.122

Demonstração do resultado (Não auditado)
Receita Líquida Nota 2015 2014
de Serviços prestados 13 1.511.011 312.645
 Custo dos Serviços Prestados (349.987) (154.101)
Custo com pessoal 14a) (218.252) (59.916)
Custos com terceiros 14b) (131.735) (94.185)
Lucro Bruto 1.161.024 158.544
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 15 (1.137.497) (567.005)
Despesas comerciais e marketing 16 (526.707) (56.322)
Despesas administrativas 17 (889.427) (26.381)

18 (30.624) (22.766)
Pequisa e desenvolvimento 670.800 472.781
Lucro operacional antes juros e depreciação (752.431) (41.148)
Depreciação / Amortizações (455.241) (126)
Equipamentos, móveis e utensílios (7.963) (126)
Amortização P&D (447.278) -
Lucros (Prejuízo) do Exercício (1.207.673) (41.275)

 Saldo em 31/12/2013
Capital 
Social 

Reserva 
de Capital 

Prejuízos 
Acumulados  Total

 (não auditado) 68.000 3.949.000 (283.861) 3.733.139
 Aumento de capital 305.921 959.088 - 1.265.009
 Prejuízo do período - - (41.275) (41.275)
 Saldo em 31/12/2014 
(não auditado) 373.921 4.908.088 (325.136) 4.956.873
 Aumento de capital 2.005.923 - - 2.005.923
 Realização de reserva - (700.000) - (700.000)
 Prejuízo do período - - (1.207.673) (1.207.673)
 Saldo em 31/12/2015 
(não auditado) 2.379.844 4.208.088 (1.532.809) 5.055.123

(Não auditado)
2015 2014

Fluxo de caixa das atividades operacionais (466.759) (246.514)
Prejuizo antes do IR e da contribuição social (1.207.673) (41.275)
Depreciações e amortizações 455.241 126
Prejuizo do exercicio ajustado (752.432) (41.149)
Variação de ativos e passivos operacionais 285.673 (205.365)
Aumento em impostos a recuperar (1.937) (242)
Aumento em outros créditos (312.950) (199.119)
Aumento contas a receber (182.043) (2.454)
Aumento em fornecedores 105.865 (11.477)
Aumento em obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias 118.505 7.927
Aumento em receita diferida e provisões 558.233 -
Fluxo de caixa das atividades de investimento (817.956) (475.051)
Aquisição de bens do ativo
 Imobilizado, líquido das baixas (147.156) (2.270)
Aquisição de bens de ativos Intangível (670.800) (472.781)

1.305.923 1.063.015
Integralizações de capital 1.305.923 1.063.015
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 21.208 341.450
Caixa e equivalentes no início do exercício 358.485 17.035

379.693 358.485
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 21.208 341.450

Demonstrações Financeiras Período Compreendido de 01/01 a 31/12/2015 - Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

OMIEXPERIENCE S.A.
CNPJ nº 18.511.742/0001-47

Marcelo Lombardo - Diretor
Luciano Aleixo da Silva - Contador - CRC:1SP172947/O-7

As Demonstrações Financeiras, com as Notas Explicativas na íntegra
e o Relatório dos Auditores estão à disposição na sede da Companhia

Prejuizo do exercicio ajustado
Variação de ativos e passivos operac
Aumento em impostos a recuperar
Aumento em outros créditos
Aumento contas a receber 
Aumento em fornecedores
Aumento em obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciária
Aumento em receita diferida e provisõe
Fluxooooo de caixa das atividades de inve
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Obrigações tributárias 11 19.259 4.292
Resultado de exercício futuro 52.232 -
Patrimônio Líquido 5.055.123 4.956.873
Capital social 12 2.379.844 373.921
Reserva de ágio sobre capital 12 4.208.088 4.908.088
Prejuizos acumulados (325.136) (283.861)
Prejuizos do exercício (1.207.673)( ) (41.275)( )
Total do passivo e patrimônio líqíqíqíquidddddo 5.424.974 5.050.122
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4.837.639 4.474.925
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17 (889 427) (26 381)

Saldddodd emmmm 31313131/12/2000001333
Capitatatatat l 
Soccccial 

Reservrvrvrvva 
ddde dd Capapapapa itaaaaalll lp

PPrePPPP juízos 
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 (nããoão ãoã auddddititititado) 68.....000 3.999449.44 0000000 (2828883.83.83.83.861)61)61)61)) 3.73.3.3. 33...139131313939
Auuuuumento de dedede capital 305305305305305.921 9959999 .08888888888 --- 1.2.2.22265.65.6565.656 00009000
Prrrejuízozozozo dooooo períoooodddo d ---- - (41(4141(41.27.27.27.27275))5)55((( ))) (41(41(41(41.2727272775)5)5)5)))( ))))
Saldoldoldoldol  em 31313131/1/1/12/1/ /2014444 4
(não auditado) 333733 .921 4.908.088 (325.136) 4.956.873
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Demonstração das mutautautautautaaççõeçç s do patrimônio líquido

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistên-
cia Social e Hospitalar - Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga - 
Mogi das Cruzes/SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstra-
ções fi nanceiras da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência 
Social e Hospitalar - Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga - Mogi 
das Cruzes/SP (entidade) que compreende o balanço patrimonial, em 31 
de dezembro de 2.018, e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de 
caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e fi nanceira da entidade em 31 de dezembro de 2.018, o desempenho 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. 
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e 
nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Ênfase - Efei-
tos da “Operação S.O.S.”: Chamamos a atenção para a nota explicativa 
n° 3, que descreve os refl exos da “Operação S.O.S.” na Pró-Saúde, que 
abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns executivos da 
Pró-Saúde em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no 
Estado do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agosto de 
2018; (ii) Até a presente data não foram identifi cados ajustes contábeis 
que pudessem afetar o patrimônio líquido da Unidade Básica de Saúde 
Alto do Ipiranga - Mogi das Cruzes/SP; e (iii) As ações que estão sendo 

adotadas pela Administração corporativa da Pró-Saúde. Nossa opinião 
não está modifi cada em relação a esses assuntos. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras: 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nancei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de e erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Enti-
dade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidade do audi-
tor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 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 sufi ciente 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 controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a efi cácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida signifi cativa 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 divul-
gações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação 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 apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos.

Mogi das Cruzes, 18 de abril de 2.019.
LM Auditores Associados Robson Penha de Oliveira
CRC 2SP018.611/O-8 CRC SP 265.102/O-4
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