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Sobre as Demonstrações Financeiras
-

-

-

-

operacional descontinuada que considera a apresentação dos ativos pelo 
valor de realização e dos passivos pelo de liquidação. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de 

-

-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 

-
mentar nossa opinião sem ressalva. Ênfase: Encerramento do contrato 
de gestão hospitalar: 
operações de gestão hospitalar do Hospital de Clínicas de Campo Limpo 
Paulista foram encerradas em 26 de Outubro de 2.016. A Administração 

de Campo Limpo Paulista para liquidar os passivos registrados. Nossa opi-
nião não está ressalvada em função desse assunto. Responsabilidade 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
-
-

é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
-
-

tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 

Responsabilidade do au-

-

-

uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 

-
-

-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 

-
tações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos 

 Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  

-

-
tinuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 

-

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 

levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
-
-

nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
-

-

LM Auditores Associados Maurício Diácoli
CRC 2SP018.611/O-8 CRC 1SP129.562/O-5

19. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo 
-

20.Drogas,Materiais e Medicamentos:Descrição 2.016 2.015

 (1.249.091) (1.745.322)
21. nstrumentos Financeiros: -

Descrição 2.016 2.015
Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 2.152 313.405
Recebíveis

Total 5.010.152 4.238.592
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 1.387.905 805.430
Honorários médicos 1.731.959 635.525
Partes relacionadas 799.518 583.233
Total 3.919.382 2.024.188

Risco de liquidez: -
-

-
balha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cum-
prir suas obrigações nos prazos acordados. 22. ota Patronal: (a) 

: Em 26 de 

a 2.012. -

ao artigo

25000.100966/2015-61 e está aguardando análise em ordem cronológica. 
O CEBAS esteve válido durante todo o exercício de 2.016 por determina-
ção 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 

 (b) Apresentação da cota 
patronal: A cota patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na 
nota explicativa n° 16 - 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 

de suas atividades. 23. munidade e senção Tributária: A Pró-Saúde As-
-

ao recolhimento do imposto de renda e isenta da contribuição social sobre 

 PIS 
: 

de acordo com a Lei n° 9.532/97. -
: -

n° 9.718/98 e 10.833/03. A isenção das contribuições usufruídas foram:
Descrição 2.016 2.015
Contribuição para o Financiamento
 da Seguridade Social 455.734 539.169
Contribuição patronal ao INSS 546.686 758.792
 1.002.420 1.297.961
24. Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. 

-

Dom Eurico dos Santos Veloso - Presidente
Jocelmo Pablo Mews - Diretor Geral da Pró-Saúde

Anthony Jefferson E. Carrera - Diretor Geral do Hospital
Renato de Souza Almeida - Contador Geral - CRC: SP 218068/O-6
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Fique atento às mudanças!

Ajude-nos divulgando os novos procedimentos para os outros publicantes do seu departamento.
Você pode falar com a Imprensa Ofi cial pelo 0800 01234 01 

Prezado Publicante,
Na hora de enviar os arquivos com as matérias (atos) é importante
colocar apenas um ato por arquivo.

Exemplo 2
O emissor da matéria (ato) A é diferente do emissor da matéria (ato) B, ainda que os tipos 
de matéria (ato) sejam os mesmos, elas não podem ser enviadas no mesmo arquivo.

Ato A Ato B
Portaria do Dirigente Regional de Ensino Portaria do Diretor de Escola
 TIPO EMISSOR  TIPO EMISSOR

Emissor da matéria (ato) é o mesmo?  (Dirigente Regional de Ensino e Diretor de Escola)

Tipo de matéria (ato) é o mesmo?  (Portaria)

Interpretação: enviar em arquivos separados

Exemplo 1
A matéria (ato) A é diferente da matéria (ato) B, ainda que o emissor seja o mesmo, 
elas não podem ser enviadas no mesmo arquivo.

Ato A Ato B
Portaria do Dirigente Regional de Ensino Despacho do Dirigente Regional de Ensino
 TIPO EMISSOR  TIPO EMISSOR

Emissor da matéria (ato) é o mesmo?  (Dirigente Regional de Ensino)

Tipo de matéria (ato) é o mesmo?  (Portaria e Despacho)

Interpretação: enviar em arquivos separados
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