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rec:8007901

CERVEJARIA BAZZO LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação Nº 21007027, válida ate 22/03/2019, para Cervejas fabri-
cação de, sito à AVENIDA RIO DAS PEDRAS Nº 104, BAIRRO PIRACICAMIRIM. 
PIRACICABA/SP.

rec:8007902

CERVEJARIA BAZZO LTDA., torna público que recebeu da CETESB a renovação 
da Licença de Operação Nº 21007026, válida até 22/03/2019, para cervejas fabri-
cação de, sito à AVENIDA RIO DAS PEDRAS Nº 104, BAIRRO PIRACICAMIRIM. 
PIRACICABA/SP.

rec:8007903

PRODUTOS QUIMICOS CERRUTI LTDA ME, torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação N° 65002175 , válida até 23/03/2018, 
para Produtos de limpeza e polimento, fabricação de , sito à AVENIDA PEDRO BO-
TESI, 2364, JD SCOMPARIM, MOGI MIRIM/SP.

Ativo Nota 2.015 2.014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 716.352 634
Contas a receber 5 204.504 598.150
Outros ativos circulante 6 26.598 -
Partes relacionadas  - 324.158
  947.454 922.942
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos Judiciais  - -
  - -
Imobilizado 7 323 -
Intangível  - -
  323 -
  323 -
Total do Ativo  947.777 922.942

Passivo e patrimônio social Nota 2.015 2.014
Circulante
Fornecedores 8 235.032 155.719
Honorários médicos 9 516.024 709.302
Obrigações sociais e trabalhistas 10 579.316 211.560
Obrigações fi scais 11 481.482 59.036
Partes relacionadas 12 1.293.719 202.507
  3.105.573 1.338.124
Não Circulante
Provisão para descontinuidade 13 82.891 26.360
  82.891 26.360
Patrimônio Líquido
Patrimônio social (negativo)  (441.542) 7.104
Superávit do exercício  (1.799.145) (448.646)
  (2.240.687) (441.542)
Total do Passivo  947.777 922.942

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

 Nota 2.015 2.014
Receitas Operacionais
Receitas de subvenções - custeio 15 6.064.262 2.203.665
Receitas fi nanceiras
Outras receitas
Total das Receitas  6.064.262 2.203.665
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 16 (2.621.610) (689.047)
Custos corporativos compartilhados 17 (476.400) (1.569.730)
Serviços de terceiros 18 (4.119.382) (163.923)
Drogas, medicamentos e materiais 19 (517.280) (208.713)
  (7.734.672) (2.631.413)
Despesas gerais e administrativas 20 (43.141) (17.590)
Despesas fi nanceiras  (85.594) (3.308)
Resultado de Encerramento de Contratos
  (128.735) (20.898)
Total das Despesas  (7.863.407) (2.652.311)
Superávit do Exercício  (1.799.145) (448.646)

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

 2.015 2.014
Superávit do Exercício (1.799.145) (448.646)
Outros resultado abrangentes - -
Resultado Abrangente do Exercício (1.799.145) (448.646)

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

 Patrimônio Superávit
 social (negativo) do exercício Total
Em 1° de janeiro 
 de 2.014 (Não auditado) - - -
Transferência - - -
Transferência a Sede
 Administrativa relativo ao
  custo corporativo compartilhado - - -
Superávit do exercício 7.104,00 (448.646) (441.542)
Em 31 de dezembro
 de 2.014 (Não auditado) 7.104 (448.646) (441.542)
Transferência (448.646) 448.646 -
Transferência a Sede Administrativa
 relativo ao custo corporativo compartilhado - - -
Superávit do exercício - (1.799.145) (1.799.145)
Em 31 de dezembro de 2.015 (441.542) (1.799.145) (2.240.687)

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

 2.015 2.014
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício (1.799.145) (448.646)
Ajustado por:
Depreciação e amortização - -
Transferência a Sede Administrativa
 relativo ao custo corporativo compartilhado - 7.103
Superávit do exercício conciliado (1.799.145) (441.543)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 393.646 (598.150)
Outros ativos circulante 297.237 (324.157)
Fornecedores 79.313 155.719
Honorários médicos (193.278) 709.302
Obrigações sociais e trabalhistas 367.756 211.560
Obrigações fi scais 422.446 59.036
Outros passivos circulantes 1.091.212 202.507
Provisão para descontinuidade 56.531 26.360
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 715.718 634
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 715.718 634
Demonstração do aumento do
 caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 634
No fi m do exercício 716.352 634
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 715.718 634

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras
Exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2.015 e 2.014

Cifras apresentadas em reais.
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associa-
ção Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante 
denominada “Pró-Saúde”, 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 regime 
de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio 
de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se reali-
zar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo 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. Ainda de acordo 
com o seu estatuto para atingir suas fi nalidades a Pró-Saúde desenvolverá 
as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde,
podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e fran-
queá-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 estabeleci-
mentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado 
das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no de-
senvolvimento de suas fi nalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gra-
tuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua 
a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventu-
almente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) 
Contrato de Gestão - 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 contrato de Gestão para o gerenciamento e execução de ati-
vidades 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 mesmo prazo, até o limite máximo de 05 (cinco) anos.
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 05 de Março de 2.016. 2.1 Base de Mensura-
ção: 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 funcional e moeda de apresenta-
ção: Essas demonstrações fi nanceiras são apresentadas em real, que é a 
moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Principais Práticas Contá-
beis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas 
de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demons-
trações fi nanceiras. a) Estimativas contábeis: A elaboração de demons-
trações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determi-
nação 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 provisão para contingências, quando constituídas, e
a provisão para descontinuidade. A liquidação das transações envolven-
do essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados 
em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. b) 
Ativos circulantes 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 clien-
tes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entida-
de. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da 
competência. 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 de-
monstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a depreciação cor-
respondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração 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 econô-
mica estimado dos bens. c) Passivos circulantes e não circulantes: Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes 
encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do ba-
lanço patrimonial. d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço
quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como re-
sultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico 
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Patrimônio so-
cial: 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 artigo 44 e seguintes do Código Civil. f) Re-
ceitas e despesas: O resultado das operações é apurado pelo regime de 
competência de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao pa-

trimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por 
subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respecti-
vos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício pro-
porcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e des-
pesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o
consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos ne-
cessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros re-
lacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospi-
talares, despesas administrativas 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 ini-
cialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das dispo-
sições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos fi nan-
ceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber de 
clientes. • Passivos fi nanceiros não derivativos: Todos os passivos fi nan-
ceiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instru-
mento. 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, honorários médicos e 
empréstimos com partes relacionadas. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Descrição 2.015 2.014
Banco conta Movimento (a) 716.352 634
 716.352 634
(a) Correspondem aos valores depositados no Banco Santander.
5. Contas a Receber
Descrição 2.015 2.014
Prefeitura Municipal de Sumaré - 
 Repasse de custeio 204.504 598.150
 204.504 598.150
Subsequente ao encerramento do exercício social, a até a data de apre-
sentação dessas demonstrações fi nanceiras os valores foram totalmente 
recebidos. 6. Imobilizado:
a) Composição  2.015  2.014
  Depreciação
Itens Custo acumulada Líquido Líquido

(Não auditado)
Imobilizado
Equipamentos de informática 359 (36) 323 -
Máquinas e equipamentos
 de Escritório - - - -
Móveis e utensílios - - - -
Móveis e Utensílios Hospitalares - - - -
 359 36 323 -
b) Movimentação Saldo em   Saldo em
Itens 31/12/14 Adições Baixas 31/12/15
 (Não auditado)
Imobilizado
Equipamentos de Informática - - - -
Maquinas e equipamentos de Escritório - - - -
Móveis e utensílios de Escritório - - - -
Móveis e utensílios Hospitalares - - - -
(-) Depreciação () - - -
 - - - -
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%
7. Fornecedores
Descrição 2.015 2.014
Materiais e medicamentos 193.820 128.415
Imobilizado - 2.912
Serviços de terceiros 41.212 24.392
 235.032 155.719
8. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão re-
gistrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a 
seguinte composição:
Descrição 2.015 2.014
Honorários médicos pessoa jurídica 516.024 709.302
Honorários médicos pessoa física - -
 516.024 709.302
9. Obrigações Sociais e Trabalhistas
Descrição 2.015 2.014
Salários e ordenados (a) 181.376 106.932
FGTS (a) 52.724 11.638
INSS (a) 48.656 11.069
Provisão de férias e encargos 287.030 78.148
Outras 9.530 3.773
 579.316 211.560
(a) Correspondem a valores provisionados em dezembro de 2.015 e devi-
damente liquidados em janeiro 2.016. 10. Obrigações Fiscais:
Descrição 2.015 2.014
  (Não auditado)
Imposto de renda retido na fonte 160.761 15.686
Pis a Recolher - 8301 24.785 2.737
Imposto sobre serviços 70.284 6.907
Pis, cofi ns e contribuição social 225.652 36.443
 481.482 61.773
11. Partes Relacionadas
Descrição 2.015 2.014
Empréstimo Sede Administrativa (a) 219.104 -
Empréstimo Sede Social (a) 764 764
Empréstimo UPA Macarenko (875.350) (208.587)
Empréstimo P.S. Engenho - Barueri - 5.778
Serviços Compartilhados a Pagar (b) 198.500 79.400
 2.123.242 122.645
(a) - Empréstimos: Em 31 de dezembro de 2.015, correspondia a emprés-
timos captados da Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Bene-
fi centes de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos 
e sem prazo estabelecido para devolução. (b) - Serviços Corporativos 
Compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa 
da Pró-Saúde Associação Benefi centes de Assistência Social e Hospitalar, 
pela contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, 
administração e processamento de informações, denominado de custo cor-
porativo compartilhado. 12. Provisão para Descontinuidade de Contrato:

Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades cor-
respondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o valor dos depó-
sitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato 
de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorri-
dos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provi-
são e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado.
A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:
Descrição 2.015 2.014
  (Não auditado)
Saldo inicial 26.360 -
Adições (Nota 15 - despesa com pessoal) 64.308 26.360
Baixas por rescisões de contratos (7.777) (27.156)
Saldo fi nal 82.891 (796)
13. Provisão para Contingências: Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, 
baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui 
nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível em 
trâmite na justiça. 14. 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 2.015 montam a R$ 6.064.262 (Em 2.014 R$ 2.203.665).
15. Despesas com Pessoal
Descrição 2.015 2.014
Salários e ordenados (1.376.553) (399.374)
Horas extras e adicionais (136.970) (8.607)
Décimo terceiro salário (208.896) (53.763)
Vale transporte (33.826) (6.098)
Insalubridade (78.394) (24.727)
Férias (282.354) (78.942)
FGTS (172.684) (46.842)
Provisão para descontinuidade -
 Multa rescisória FGTS (67.986) (27.156)
Contribuição Patronal ao INSS (1.633.027) (144.569)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 1.633.027 144.569
PIS (20.998) (37.683)
Outras (242.949) (-)
 (2.621.610) (689.047)
16. Serviços de Terceiros
Descrição 2.015 2.014
Serviços médicos de terceiros (4.011.711) (1.548.389)
Serviços de terceiros pessoa jurídica (107.671) (21.341)
 (4.119.382) (1.569.730)
17. 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.
18. Drogas, Materiais e Medicamentos
Descrição 2.015 2.014
Medicamentos (138.368) (99.035)
Materiais de uso do paciente (152.519) (51.083)
Gêneros alimentícios (155.260) (30.499)
Materiais de limpeza e lavanderia (26.056) (7.965)
Fios Cirúrgicos (4.287) (7.085)
Impressos e Material de Expediente (26.668) (4.991)
Material de Conservação e Reparos (3.061) (1.843)
Peças e Assessórios para Reposição (3.821) (2.912)
Equipamentos Proteção Individual - -
Outros (7.240) (3.300)
 (517.280) (208.713)
19. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2.015 2.014
Lanches e refeições - (15.680)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos (11.980) (1.080)
Serviços de Manutenção - (830)
Anúncios e Publicidades (9.130) -
Viagens e ajuda de custo (20.638) -
Outros (1.393) -
 (43.141) (174.475)
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