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Ativo Nota 2.017 2.016
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixas  - -
Contas a receber 4 4.303.795 1.989.963
Outros ativos circulante  3.063 20.172
Partes relacionadas   - -
  4.306.858 2.010.134
Não Circulante   
Realizável a longo prazo   
Depósitos Judiciais  - -
Imobilizado 5 - 1.614
Intangível  - -
  - 1.614
  - 1.614
Total do Ativo  4.306.858 2.011.749

Passivo e patrimônio social Nota 2.017 2.016
Circulante   
Fornecedores 6 282.851 326.823
Honorários médicos 7 1.374.655 802.575
Obrigações sociais e trabalhistas 8 2.109.637 862.524
Obrigações fi scais 9 1.049.510 903.591
Partes relacionadas   10 1.959.821 1.599.871
  6.776.473 4.495.384
Não Circulante   
Provisão para descontinuidade 11 1.724 148.381
  1.724 148.381
Patrimônio Líquido   
Patrimônio social (negativo)  (2.632.016) (2.240.687)
Superávit do exercício  160.677 (391.329)
  (2.471.339) (2.632.016)
Total do Passivo  4.306.858 2.011.749

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais Demonstração do resultado Exercícios fi ndos
em 31 de dezembro - Em reais

Receitas Operacionais Nota 2.017 2.016
Receitas de subvenções - custeio 13 2.313.833 7.429.851
Receitas fi nanceiras  - 621
Outras receitas  60.536 -
Total das Receitas  2.374.368 7.430.472
Despesas Operacionais   
Despesas com pessoal 14 (1.361.371) (3.194.015)
Custos corporativos compartilhados 16 (156.854) (547.489)
Serviços de terceiros  15 (504.594) (3.252.168)
Drogas, medicamentos e materiais 17 - (496.160)
  (2.022.819) (7.489.832)
Despesas gerais e administrativas 18 (22.479) (74.100)
Despesas fi nanceiras  (166.853) (257.869)
Resultado de Encerramento de Contratos  (1.541) 
  (190.873) (331.969)
Total das despesas  (2.213.692) (7.821.801)
Superávit do exercício  160.677 (391.329)

Demonstração do resultado abrangente do exercício
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em Reais

 2.017 2.016
Superávit do Exercício 160.677 (391.329)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício 160.677 (391.329)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em reais

 Patrimônio Superávit
 social  do
 (negativo) exercício Total
Em 31 de dezembro de 2.015 
 (Não auditado) (441.542) (1.799.145) (2.240.687)
Transferência (1.799.145) 1.799.145 -
Transferência a Sede Administrativa
 relativo ao custo corporativo compartilhado - - -
Superávit do exercício - (391.329) (391.329)
Em 31 de dezembro de 2.016 (2.240.687) (391.329) (2.632.016)
Transferência (391.329) 391.329 -
Transferência a Sede Administrativa 
 relativo ao custo corporativo compartilhado - - -
Superávit do exercício - 160.677 160.677
Em 31 de dezembro de 2.017 (2.632.016) 160.677 (2.471.339)

Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar
Pronto Atendimento Matão - Sumaré/SP

CNPJ nº 24.232.886/0156-01
Demonstrações Contábeis do Exercício - Em R$

Demonstração dos fl uxos de caixa - Método Indireto
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro - Em reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.017 2.016
Superávit do exercício 160.677 (391.329)
Ajustado por:  
Depreciação e amortização  
Transferência a Sede Administrativa relativo 
 ao custo corporativo compartilhado  -
Superávit do exercício conciliado 160.677 (391.329)
Variações nos ativos e passivos  
Contas a receber (2.313.832) (1.785.459)
Outros ativos circulante  18.723 5.135
Fornecedores (43.974) 91.791
Honorários médicos 572.080 286.551
Obrigações sociais e trabalhistas 1.247.113 283.208
Obrigações fi scais 145.919 422.109
Outros passivos circulantes 359.950 306.152
Provisão para descontinuidade (146.657) 65.490
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais - (716.352)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de imobilizado e intangível  
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos - -
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos  
Empréstimos tomados (pagos) - partes relacionadas - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de fi nanciamentos - -
Aumento do caixa e equivalentes de caixa - (716.352)
Demonstração do aumento do caixa 
 e equivalentes de caixa
No início do exercício - 716.352
No fi m do exercício - -
Aumento do caixa e equivalentes de caixa - (716.352)

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação 
Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denomi-
nada “Pró-Saúde”, é uma Entidade civil, de direito privado, sem fi ns lucrati-
vos, fi lantrópica e que tem por fi nalidade, de acordo com seu estatuto social: 
I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos 
procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo reli-
gioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de inter-
nação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de asilos, 
creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. III - De-
senvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus esta-
belecimentos, 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. Ainda de acordo com o seu 
estatuto para atingir suas fi nalidades a Pró-Saúde desenvolverá as seguin-
tes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais 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 hospitalar, na modalidade de assessoria 
e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, 
a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou 
de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das atividades remu-
neradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas 
fi nalidades. A Pró-Saúde prestará 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) Rescisão de Contrato de Ges-
tão - Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas, Sumaré/SP: A Pró-
-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar em 22 de 
Agosto de 2.014, celebrou com a Secretaria Municipal De Sumaré, o contra-
to de Gestão para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de 
saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas 
- Matão, com vigência de 02 (dois) anos, podendo ser renovado pelo mes-
mo prazo, até o limite máximo de 05 (cinco) anos. Em 15/01/2017 iniciou-se 
medida de intervenção municipal, passando a partir de então, toda gestão, 
inclusive de pessoal, ao Município. Em 12/04/2017, a Administração da 
Pro-Saúde, comunicou a Secretaria Municipal de Sumaré a rescisão uni-
lateral do contrato de Gestão, por descumprimento referente a repetitivos 
atrasos nos repasses fi nanceiros pela Secretaria Municipal de Sumaré. 
Como resultado do encerramento do contrato de gestão, e consequente-
mente, das atividades operacionais, a Administração da unidade transferiu 
a responsabilidade de gestão hospitalar para a Secretaria Municipal de 
Sumaré, e procedeu a baixa do ativo imobilizado e intangível, e por fi m 
rescindiu os contratos de trabalho dos colaboradores que não possuíam 
estabilidade trabalhista, porém não efetuou os pagamentos devidos pela 
falta de recursos fi nanceiros. Os efeitos reconhecidos no resultado do exer-
cício de 2.017 foram: 
Descrição R$
Devolução do ativo imobilizado (1.541)
Total (1.541)
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 inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
as normas 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 15 de Março de 2.018. 2.1. 
Base de Mensuração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas 
com base no custo histórico com exceção dos instrumentos fi nanceiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2. Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: Essas demonstrações fi nanceiras são 
apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo 
das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os pe-
ríodos apresentados nessas demonstrações fi nanceiras. a) Estimativas 
contábeis: A elaboração de demonstrações fi nanceiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da 
Entidade use de julgamento na determinação e registro de estimativas 
contábeis. Ativos e passivos signifi cativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa e pro-
visão para contingências, quando constituídas, e a provisão para des-
continuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de impre-
cisões inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos circulan-
tes e não circulantes • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores 
em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez 
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo 
risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo 
acrescido de juros auferidos. • Contas a receber 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 com-
petência. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída 
em montantes considerados sufi cientes pela Administração da Entidade 
para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos, quando ne-
cessário. • Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e são 
demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a depreciação 
correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em conside-
ração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. • Intangível: 
Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo 
valor do custo de aquisição. Contempla a amortização correspondente, 
que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de 
vida útil e econômica estimado dos bens. c) Passivos circulantes e não 
circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorri-
das até a data do balanço patrimonial. d) 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 obrigação. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. e) 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 art. 44 e 
seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O resultado das ope-
rações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu 
valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções 
custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reco-
nhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorri-
dos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem 
basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medi-
camentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento 
da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indire-
tamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas admi-
nistrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos fi -
nanceiros: • Ativos fi nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece 
os recebíveis e depósitos 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 contra-
tuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos fi nanceiros não 
derivativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber de clientes. 
• Passivos fi nanceiros não derivativos: Todos os passivos fi nanceiros 
não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de 
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. A Entidade baixa um passivo fi nanceiro quando tem suas 
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem 
os seguintes passivos fi nanceiros não derivativos: fornecedores, honorá-
rios médicos e empréstimos com partes relacionadas.
4. Contas a Receber: Descrição 2.017 2.016
Prefeitura Municipal de Sumaré-Repasse de custeio 4.303.795 1.989.963
 4.303.795 1.989.963
As contas a receber com a Secretaria Municipal Sumaré correspondem 
aos valores acumulados ao longo do contrato de gestão, não repassados 
pela Secretaria. A entidade está em negociação para receber os valores em 
aberto e liquidar os passivos existentes.
5. Imobilizado:  2.017  2.016
A) Composição  Depreciação Lí-
Itens Custo acumulada quido Líquido
Imobilizado    (Não auditado)
Equipamentos de informática - - - 251
Máquinas e Equipamentos - - - 1.363
Móveis e utensílios - - - -
Móveis e Utensílios Hospitalares - - - -
 - - - 1.614
B) Movimentação: Itens Saldo em   Saldo em
Imobilizado 31/12/16 Adições Baixas 31/12/17
Equipamentos de Informática 359 - (359) -
Máquinas e Equipamentos 1.487 - (1.487) -
Móveis e utensílios de Escritório - - - -
Móveis e utensílios Hospitalares - - - -
(-) Depreciação (232) - 232 -
 1.614 - (1.614) -
C) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e 
amortização praticadas são:
Descrição Taxa ao ano
Equipamentos de informática 20,0%
Máquinas e equipamentos Hospitalares 10,0%
Móveis e utensílios 10,0%
Móveis e Utensílios Hospitalares 10,0%
Direitos de uso de software 20,0%
6. Fornecedores: Descrição 2.017 2.016
Materiais e medicamentos 226.959 162.237
Imobilizado - -
Serviços de terceiros 55.892 164.586
 282.851 326.823
7. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados 
pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:
Descrição 2.017 2.016
Honorários médicos pessoa jurídica 1.374.654 802.575
Honorários médicos pessoa física - -
 1.374.654 802.575
8. Obrigações Sociais e Trabalhistas:Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados (a) 853.205 155.706
FGTS (a) 300.794 230.279
INSS (a) 6.994 103.071
Provisão de férias e encargos 917.358 295.593
Outras 31.285 77.875
 2.109.637 862.524
(a) Correspondem a valores provisionados em dezembro de 2.017 e devi-
damente liquidados em janeiro 2.018.
9. Obrigações Fiscais: Descrição 2.017 2.016
Imposto de renda retido na fonte 443.325 356.271
Imposto sobre serviços 116.587 105.215
Pis, cofi ns e contribuição social 489.598 442.105
 1.049.510 903.591
10. Partes Relacionadas: Descrição 2.017 2.016
Empréstimo Sede Administrativa (a) 868.315 665.219
Empréstimo Sede Social (a) 842 842
Empréstimo UPA Macarenko 654.358 654.358
Empréstimo P.S. Engenho - Barueri - -
Serviços Compartilhados a Pagar (b) 436.306 279.452
 1.959.821 1.599.871
(a) - Empréstimos: Em 31 de dezembro de 2.017, correspondia a empréstimos 
captados da Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Benefi centes de 
Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e sem prazo es-
tabelecido para devolução. (b) - Serviços Corporativos Compartilhados: 
Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Asso-
ciação Benefi centes de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação 
de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração e proces-
samento de informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 
11. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados 
a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisó-
ria 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 
exercício foi a seguinte: Descrição 2.017 2.016
Saldo inicial 148.381 82.891
Adições (Nota 15 - despesa com pessoal) 16.143 93.443
Baixas por rescisões de contratos (162.800) (27.953)
Saldo fi nal 1.724 148.381
12. Provisão Para Contingências: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, 
baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui 
nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível em 
trâmite na justiça. 13. Receitas De Subvenções - Custeio: As receitas 
com subvenções - custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado 

com a Prefeitura do Município de Sumaré. Os valores são relativos à co-
bertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 
de dezembro de 2.017 montam a R$ 2.313.833 (Em 2.016 R$ 7.429.851).
14. Despesas com pessoal: Descrição 2.017 2.016
Salários e ordenados (642.996) (1.639.921)
Horas extras e adicionais (77.087) (458.788)
Décimo terceiro salário (62.039) (199.812)
Vale transporte 3.836 (35.338)
Insalubridade (36.967) (101.259) 
Férias (63.133) (283.049)
FGTS (72.478) (207.756)
Provisão para descontinuidade -
 Multa rescisória FGTS 146.657 (97.368)
Provisão para Rescisões trabalhistas (542.309) -
Contribuição Patronal ao INSS (227.314) (741.170)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 227.314 741.170
PIS  (27.094)
(-) Isenção Pis s/folha pagamento 510 -
Outras (15.364) (143.629)
 (1.361.371) (3.194.014)
15. Serviços de Terceiros: Descrição 2.017 2.016
Serviços médicos de terceiros (453.247) (3.206.374)
Serviços de terceiros pessoa jurídica (51.347) (45.794)
 (504.594) (3.252.168)
16. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especiali-
zado, administração e processamento de informações relativas à unidade.
17. Drogas, Materiais e Medicamentos:Descrição 2.017 2.016
Medicamentos - (113.476)
Materiais de uso do paciente - (108.001)
Gêneros alimentícios - (215.884)
Materiais de limpeza e lavanderia - (10.110)
Fios Cirúrgicos - (1.466)
Impressos e Material de Expediente - (20.936)
Material de Conservação e Reparos - (2.752)
Peças e Assessórios para Reposição - (2.383)
Equipamentos Proteção Individual - (12.906)
Outros - (8.247)
 - (496.160)
18. Despesas Gerais e Administrativas:Descrição 2.017 2.016
Manutenção de Máquinas e Equipamentos (1.000) (9.214)
Serviços de Manutenção - -
Softwares (7.338) -
Anúncios e Publicidades (10.960) (11.480)
Viagens e ajuda de custo - (19.255)
Outros (3.181) (35.628)
 (22.479) (75.577)
19. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos fi nanceiros que a Entida-
de possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.017 2.016
Ativos 
Valor justo por meio do resultado 
Caixa e equivalentes de caixa - -
Empréstimos e recebíveis 
Contas a receber de clientes 4.303.795 1.989.963
Total 4.303.795 1.989.963
Passivos 
Pelo custo amortizado 
Fornecedores 282.851 326.823
Honorários médicos 1.374.654 802.575
Partes relacionadas 1.959.821 -
Total 3.617.326 1.129.398
Risco de liquidez: O principal risco fi nanceiro considerado pela Administra-
ção da Pró-Saúde é o risco de liquidez, onde possa eventualmente encon-
trar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus pas-
sivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista e depende da 
realização fi nanceira do contrato de gestão. A Entidade trabalha alinhando a 
disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações 
nos prazos acordados. 20. INSS Cota Patronal: (a) Certifi cado de Entida-
de Benefi cente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi 
publicada no Diário Ofi cial da União a portaria 943 de 25 de setembro de 
2.014 que renovou o CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assis-
tência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 28 de junho 
2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certifi cado 
de Entidade Benefi cente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, relati-
vo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo 
que até a data de aprovação dessas demonstrações fi nanceiras, ainda não 
foi julgado. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de 
renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61 o qual se encontra 
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1. Data, Hora e Local: 29.06.2017, às 10:00, no Banco Pan S.A. (“Companhia”), na Avenida Paulista, nº 1374, 
17º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100. 2. Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), mediante convocação aos acionistas por meio de Edital de Con-
vocação, publicado nas edições dos dias 14, 15, 16, 17, 18 e 19.06.2017 do jornal Valor Econômico, nas pági-
nas B6, E2 e E2, respectivamente; e nas edições dos dias 14, 15 e 20.06.2017 do Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo, nas páginas 38, 34 e 56, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas representantes de 
83,85% do capital social total da Companhia, sendo 100% (cem por cento) do capital com direito a voto e 
61,92% do capital social sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, 
sendo, portanto, constatado o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral Extraordinária, em ob-
servância ao disposto no artigo 125 da Lei das S.A.. 4. Mesa: Presidente: Diogo Ciuffo da Silva; e Secretária: 
Camila Corá Reis Pinto Piccini. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) consignação da renúncia do Sr. Persio Ari-
da ao cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com o remanejamento de mem-
bro do Conselho de Administração para ocupar o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) autorização à Diretoria da Companhia 
para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia. 6. Deli-
beração sobre Lavratura e Publicação da Ata, bem como sobre a Leitura de Documentos: Nos termos do 
artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorri-
dos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas. 7. Deliberações: Instalada a presente AGE, 
após exame, análise e discussão dos documentos apresentados nesta ocasião, os acionistas presentes delibe-
raram, sem ressalvas ou restrições, conforme mapa de presença e votação, o quanto segue: (i) Consignam a 
renúncia do Sr. Persio Arida, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 4.821.348 SSP/SP, CPF/MF nº 
811.807.138-34, conforme termo de renúncia datado e recebido pela Companhia em 2.06.2017, ao cargo de 
Vice Presidente do Conselho de Administração. Em virtude do anteriormente exposto, os acionistas aprovaram 
o remanejamento do Sr. Sérgio Cutolo dos Santos, brasileiro, em união estável, economista, RG nº 5.680.962-
1 SSP/SP, CPF/MF nº 057.187.911-04, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endere-
ço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, do cargo de Membro Efe-
tivo do Conselho de Administração para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração, com man-
dato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; (ii) Aprovaram a eleição dos seguintes membros 
do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se estenderá até a AGO da Companhia que ocor-
rerá em 2019: Gilberto Magalhães Occhi, brasileiro, em união estável, economiário, RG nº 34349553 SSP/SE, 
CPF/MF nº 518.478.847-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço co-
mercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para ocupar o cargo de Pre-
sidente do Conselho de Administração; José Henrique Marques da Cruz, brasileiro, casado, economiário, RG 
nº 90.953.207.93 SSP/RS, CPF/MF nº 702.094.807-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito 
Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para 
ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; Fábio Lenza, brasileiro, casado, economiá-
rio, RG nº 612.666 SSP/DF, CPF/MF nº 238.544.131-49, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito 
Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, para 
ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, 
brasileiro, casado, economiário, RG nº 1.203.038 SSP/DF, CPF/MF nº 703.347.227-72, residente e domiciliado 
na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 4º an-
dar, sala 425, Edifício Sede, CEP 70048-900, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Adminis-
tração; Alexandre Câmara e Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº CO502810 DPF/RJ, CPF/MF nº 
033.942.227-01, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Aveni-
da Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP: 04538-133, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Con-
selho de Administração; Fabio Soares de Miranda Carvalho, brasileiro, casado, advogado, RG nº 112619242 
IFP/RJ, CPF/MF nº 037.361.977-48, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com ende-
reço comercial na Praia de Botafogo, 228, Sala 1103, Bloco A, CEP: 22250-906, para ocupar o cargo de Mem-
bro Independente do Conselho de Administração; e Marcelo Maziero, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 
16.183.958 SSP/SP, CPF/MF nº 087.083.368-57, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com 
endereço na Rua Cubatão, nº 86, sala 404, CEP 04013-000, para ocupar o cargo de Membro Independente do 
Conselho de Administração. (ii.1.) Os conselheiros ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilida-
de previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/02 
e da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122/12. Adicionalmente, os Srs. Fábio Soares Miranda 
Carvalho e Marcelo Maziero preenchem os requisitos previstos no artigo 21, §5º, do Estatuto Social da Compa-
nhia, sendo, portanto, Membros Independentes do Conselho de Administração da Companhia. (ii.2.) Os conse-
lheiros eleitos acima tomarão posse em seus cargos quando da homologação da sua eleição pelo Banco Cen-
tral do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, com a previsão ex-
pressa da respectiva declaração de desimpedimento, e dos demais documentos pertinentes para sua posse 
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como membros do Conselho de Administração da Companhia, documentos estes que serão anexados à pre-
sente ata e, após os registros necessários, fi carão arquivados na sede da Companhia. (ii.3.) Em razão de todo
o deliberado nesta ata e após as aprovações dos órgãos reguladores necessários, fi cará o Conselho de Admi-
nistração da Companhia composto da seguinte forma: Gilberto Magalhães Occhi, brasileiro, em união estável,
economiário, RG nº 34349553 SSP/SE, CPF/MF nº 518.478.847-68, residente e domiciliado na cidade de Bra-
sília, Distrito Federal, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP
70092-900, como Presidente do Conselho de Administração e mandato até a AGO da Companhia que ocorre-
rá no ano de 2019; Sérgio Cutolo dos Santos, brasileiro, em união estável, economista, RG nº 5.680.962-1
SSP/SP, CPF/MF nº 057.187.911-04, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP 04538-133, como Vice Presidente do
Conselho de Administração e mandato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; José Henrique
Marques da Cruz, brasileiro, casado, economiário, RG nº 90.953.207.93 SSP/RS, CPF/MF sob o nº
702.094.807-34, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na
SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, como Membro Efetivo do Conselho de
Administração e mandato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; Roberto Balls Sallouti, bra-
sileiro, casado, economista, RG nº 17.035.489-1 SSP/SP, CPF/MF nº 135.962.478-37, residente e domiciliado
na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º an-
dar, CEP 04538-133, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a AGO da Compa-
nhia que ocorrerá no ano de 2019; Fábio Lenza, brasileiro, casado, economiário, RG nº 612.666 SSP/DF, e 
CPF/MF nº 238.544.131-49, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço co-
mercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, como Membro Efetivo do Con-
selho de Administração e mandato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; Eduardo Noguei-
ra Domeque, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 25.464.212-3 SSP/SP, CPF/MF nº
260.764.368-67, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Aveni-
da Paulista, nº 1374, 13º andar, CEP 01310-100, como Membro Efetivo do Conselho de Administração e man-
dato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; Alexandre Câmara e Silva, brasileiro, casado,
engenheiro, RG nº CO502810 DPF/RJ, CPF/MF nº 033.942.227-01, residente e domiciliado na cidade e estado
de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, CEP: 04538-133,
como Membro Efetivo do Conselho de Administração e mandato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano 
de 2019; Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto , brasileiro, casado, economiário, RG nº 1.203.038 SSP/DF,
CPF/MF nº 703.347.227-72, residente e domiciliado no Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada
dos Ministérios, Bloco P, 4º andar, sala 425, Edifício Sede, CEP 70048-900, como Membro Efetivo do Conselho
de Administração e mandato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; Fabio Soares de Miran-
da Carvalho, brasileiro, casado, advogado, RG nº 112619242 IFP/RJ, e CPF/MF nº 037.361.977-48, residente
e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 228, Sala
1103, Bloco A, CEP: 22250-906, como Membro Independente do Conselho de Administração e mandato até a
AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019; Fábio de Barros Pinheiro, brasileiro, casado, engenheiro,
RG nº 428.391 SSP/DF, e CPF/MF nº 275.497.201-34, residente e domiciliado na cidade de Cotia, Estado de
São Paulo, com endereço comercial na Rua Abib Auada, nº 35, Sala 311C, Jardim Lambreta, como Membro In-
dependente do Conselho de Administração e mandato até a AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019;
Marcelo Maziero, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 16.183.958 SSP/SP, CPF/MF nº 087.083.368-57, resi-
dente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Cubatão, nº 86, sala 404, CEP
04013-000, como Membro Independente do Conselho de Administração e mandato até a AGO da Companhia 
que ocorrerá no ano de 2019; e Mateus Affonso Bandeira, casado, administrador, RG nº 7039179523 SSP/
RS, CPF/MF nº 572.483.970-91, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Avenida Coronel Marcos, 550,
casa 04 – Porto Alegre, RS 91670-000, Membro Independente do Conselho de Administração e mandato até a
AGO da Companhia que ocorrerá no ano de 2019. (iii) Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos
os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia e que se referem essa ata.
8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, la-
vrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa:
Diogo Ciuffo da Silva, Presidente; e Camila Corá Reis Pinto Piccini, Secretária. Acionistas presentes: a) Caixa 
Participações S.A. – CAIXAPAR (representada por Elenise Peruzzo dos Santos); b) Banco BTG Pactual S.A. (re-
presentado por Melina Holanda Viana Nogueira Batista); c) Bonsucex Holding S.A. (representada por Gabriela 
Roller Curi); d) Silvio Tini de Araújo (representado por Gabriela Roller Curi); e) E2M Intrust Fundo de Investi-
mento em Ações (representado por Edison Roberto Marcellino); e f) E2M Estratégia Fundo de Investimento
Multimercado (representado por Edison Roberto Marcellino). Demais Presentes: Leandro de Azambuja Micotti,
Diretor da Companhia. São Paulo, 29.06.2017. A presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Diogo 
Ciuffo da Silva - Presidente, Camila Corá Reis Pinto Piccini - Secretária. JUCESP nº 165.110/18-1 em
05.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATLÂNTICA I PARQUE EÓLICO S.A.
CNPJ/MF 12.773.558/0001-99

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos submeter à consideração de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 
2016 da empresa Atlântica I Parque Eólica S.A.. As Demonstrações Financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede da Companhia. Continuamos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos relativos às 
contas prestadas. São Paulo, 10 de abril de 2018 A Administração

A Diretoria Daniela Ribeiro Mendes - Contadora: CRC 1SP199348/O-0

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais - R$)
Capital  
social

Reserva  
de capital

Reserva de lucros Lucros/(Prejuízos) 
acumuladosReserva legal Reserva de lucros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 43.080 11.779 – – (2.755) 52.104
Absorção de prejuízos acumulados – (2.755) – – 2.755 –
Lucro do exercício – – – – 5.265 5.265
Proposta da administração:
 Reserva legal – – 263 – (263) –
 Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (1.250) (1.250)
 Constituição de reserva de lucros – – – 3.752 (3.752) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 43.080 9.024 263 3.752 – 56.119
Lucro do exercício – – – – 9.448 9.448
Proposta da administração:
 Reserva legal – – 472 – (472) –
 Dividendos distribuídos antecipadamente – – – – (519) (519)
 Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (1.725) (1.725)
 Constituição de reserva de lucros – – – 6.732 (6.732) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 43.080 9.024 735 10.484 – 63.323

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais - R$)
Ativo 31/12/2017 31/12/2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 18.565 14.976
Contas a receber de clientes 4.303 2.200
Impostos a recuperar 415 951
Despesas antecipadas 756 566
Outros créditos – 1.476
Total do circulante 24.039 20.169
Não circulante
Aplicações financeiras vinculadas 18.208 10.259
Outros créditos – 696
Imobilizado 106.600 112.064
Intangível 163 169
Total do não circulante 124.971 123.188
Total do ativo 149.010 143.357

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2017 31/12/2016
Circulante
Fornecedores 785 123
Empréstimos e financiamentos 5.856 5.813
Dividendos a pagar 1.725 1.250
Obrigações tributárias 560 643
Adiantamentos de clientes 8.796 6.472
Provisão para custos socioambientais 152 240
Outros passivos 26 30
Total do circulante 17.900 14.571
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 66.374 71.214
Provisão para custos socioambientais e 
 desmobilização de ativos 1.413 1.453
Total do não circulante 67.787 72.667
Patrimônio líquido
Capital integralizado 43.080 43.080
Reserva de capital 9.024 9.024
Reserva de lucros 11.219 4.015
Total do patrimônio líquido 63.323 56.119
Total do passivo e patrimônio líquido 149.010 143.357

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais - R$)
31/12/2017 31/12/2016

Receita operacional líquida 25.997 20.846
Custo de geração de energia elétrica (9.945) (9.291)
Lucro bruto 16.052 11.555
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (607) (114)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 15.445 11.441

31/12/2017 31/12/2016
Receitas financeiras 2.921 3.069
Despesas financeiras (7.115) (7.558)
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 11.251 6.952
Imposto de renda e contribuição social - correntes (1.803) (1.687)
Lucro líquido do exercício 9.448 5.265

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais - R$)

31/12/2017 31/12/2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 11.251 6.952
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos 
 com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 5.577 5.788
 Ajuste a valor presente de custos 
  socioambientais e desmobilização de ativos 146 90
 Baixa de ativo imobilizado – 34
 Encargos financeiros e atualização monetária 6.642 7.153
 Reversão provisão de custos socioambientais (274) –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (2.103) 421
 Outros créditos 2.172 (824)
 Impostos a recuperar 536 659
 Despesas antecipadas (190) –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 662 (208)
 Adiantamento de clientes 2.324 1.806
 Obrigações tributárias (958) (914)
 Outros passivos (4) 11
Caixa gerado pelas atividades operacionais 25.781 20.968
 Juros pagos (5.858) (6.042)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (928) (547)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 18.995 14.379
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras vinculadas (7.949) (3.079)
Aquisição de imobilizado (107) (863)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (8.056) (3.942)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos (1.769) –
Liberação de empréstimos e financiamentos – 8.303
Amortização de empréstimos e financiamentos (5.581) (5.367)
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) 
 atividades de financiamentos (7.350) 2.936
Aumento líquido do saldo de caixa e 
 equivalentes de caixa 3.589 13.373
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 14.976 1.603
No fim do exercício 18.565 14.976
Aumento líquido do saldo de caixa e 
 equivalentes de caixa 3.589 13.373

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais - R$)

31/12/2017 31/12/2016
Lucro do líquido do exercício 9.448 5.265
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente 9.448 5.265

aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve válido duran-
te todo o exercício de 2.017 por determinação do art. 8º do Decreto Federal 
nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e le-
gais 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 res-
pectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa n° 16 - Despesas 
com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou per-
das 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. 
21. Imunidade e Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação Benefi cente 
de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes/
SP, é uma entidade sem fi ns lucrativos, imune ao recolhimento do imposto 
de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em 
relação à contribuição patronal do INSS. Com relação aos demais tributos 
sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de Integração 
Social). A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS 
calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei n° 
9.532/97. COFINS (Contribuição para fi nanciamento da seguridade social): 
A entidade é isenta do pagamento da Cofi ns incidente 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 2.017 2.016
Contribuição para o Financiamento 
 da Seguridade Social 71.231 222.214
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 14.461 -
Total 85.692 222.214
Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. (Sis-
tema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determina o 
percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S. em 60%, para fi ns 
de gratuidade.

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente

Miguel Paulo Duarte Neto
Diretor Administrativo Financeiro da Pró-Saúde

Pedro Campos Braga
Diretor Geral da Unidade

David Martins Ferreira
Contador geral - CRC: SP 195413/O-2
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