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 ... Continuação                              as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos seleciona-
dos para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apre-
sentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedi-

mentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e financeira individual e consolidada da BP Biocombus-
tíveis S.A. e Controladas em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Campinas, 27 de novembro de 2016

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015  
Luís Alexandre Marini - Contador CRC 1SP182.975/O-5

Ativo Nota 2.016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixas 4 155.073
Outros ativos circulante  3.472
  158.545
Não Circulante
Depósitos Judiciais  737
Imobilizado 5 22.892
(-) Subnevções a realizar 5 (22.892)
Total do Ativo  159.282

Passivo e patrimônio liquido Nota 2.016
Circulante
Fornecedores 6 25.284
Obrigações sociais e trabalhistas 7 27.069

 856
Partes relacionadas 8 6.420
Receitas diferidas  4.712
  64.341
Não Circulante
Provisão para descontinuidade  1.549
  1.549
Patrimônio Líquido
Patrimônio social  200
Superávit do período  93.193
  93.393
Total do Passivo  159.282

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais Demonstração do resultado -Em reais
  De 05 de Outubro a
Receitas Operacionais Nota 31 de Dezembro de 2016
Receitas com subvenções - custeio 10 194.970
Receitas com subvenções-investimento  56.100

 83
Total das Receitas  251.153
Despesas Operacionais
Despesas com pessoal 11 (54.450)
Serviços de terceiros 12 (26.004)
Custos corporativos compartilhados 13 (9.598)
Drogas, medicamentos e materiais 14 (45.480)
  (135.533)
Despesas gerais e administrativas 15 (21.862)

 (565)
  (22.427)
Total das Despesas  (157.960)
Superávit do Período  93.193

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
 - Em reais

 Patrimônio Superávit
 social do período Total
Superávit do período - 93.193 93.193
Em 31 de Dezembro de 2.016 - 93.193 93.193

Única - Fisioterapia e Reabilitação “Dr. Aristides Cunha Filho”
CNPJ nº 24.232.886/0171-32

Demonstrações Contábeis do Exercício - Em R$

Demonstração do resultado abrangente
 - Em Reais

 De 05 de Outubro a
 31 de Dezembro de 2016
Superávit do Período 93.193
Outros resultado abrangentes -
Resultado Abrangente do Período 93.193

 - Em reais
 De 05 de Outubro a
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31 de Dezembro de 2016
Superávit do período 93.193
Ajustado por:
Depreciação e amortização -
Superávit do período ajustado 93.193
Variações nos ativos e passivos
Outros ativos circulante (3.472)
Depósitos judiciais (737)
Fornecedores 25.284
Obrigações sociais e trabalhistas 27.069

Receitas diferidas 4.712
Provisão para descontinuidade 1.549
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 148.452
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (22.892)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (22.892)

Empréstimos tomados com partes relacionadas 6.420
Subvenções governamentais de investimentos 22.892
Transferencias Internas 200
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos 29.512
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 155.073
Demonstração aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período -

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 155.073

Período de 05 de Outubro a 31 de Dezembro de 2.016
Cifras apresentadas em reais.

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação 
-
-

procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo reli-
gioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de inter-

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. 

da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de acordo com o seu
-

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 assesso-
ria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente 

ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das atividades 
remuneradas deverá ser obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento 

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 Ges-
tão - Única - Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides Cunha Filho: A 

05 de Outubro de 2.016, celebrou com a Prefeitura do Município de Mogi
das Cruzes, contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e 
execução de atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido na unidade 

-
cia de 36 (trinta e seis meses). 2. Base de Preparação: As demonstrações 

Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as 

Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 

-

-

mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
moeda de apresentação: -
tadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Prin-
cipais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes 

-
a) Estimativas contábeis: A 

-
tábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de 
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e 

-

quando constituídas, o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para 
descontinuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estima-
tivas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de 
imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos circu-

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 risco insig-

acrescido de juros auferidos. Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos 
adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contem-
pla a depreciação 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 mo-
netárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. d) Pro-
visões: 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 obri-
gação.  As provisões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas do risco envolvido. e) Patrimônio social: Composto pelos resultados 

artigo 44 e seguintes do Código Civil. A unidade teve início em 2016, por-
tanto, não possui resultados acumulados. O re-

valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções 
custeio: 
dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhe-
cidas no resultado do período proporcionalmente aos gastos incorridos. 
Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basi-

-
tos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da uni-
dade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente 
ao funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas 

e os custos corporativos compartilhados. 
A Entidade reconhece os recebíveis 

e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 

qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumen-

equivalentes de caixas e contas a receber. 
derivativos: 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 

não derivativos: fornecedores, honorários médicos e partes relacionadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição 2.016
Banco Conta Movimento (a) 155.073
 155.073
(a) Corresponde aos valores em depósitos bancários mantidos no Banco 
do Brasil - R$ 150.334 e Banco Santander - R$ 4.739.

: 
Maquinas e Equipamentos de escritório 1.125
Máquinas e equipamentos médicos 20.582
Móveis e Utensílios 5.442

29.188
(-) Subvenções a realizar* (29.188)
Total Subvenções a realizar (29.188)
6. Fornecedores: Descrição 2.016
Materiais e medicamentos 3.864
Imobilizado 464
Serviços Pessoa Jurídica 20.955
 25.284
7. Obrigações Sociais e Trabalhistas: Descrição 2.016
Salários e ordenados 19.836
INSS sobre Folha 2.076
FGTS 1.958
PIS 261
Provisão de Férias e encargos 2.840
Outras 98
 27.069
8. Partes Relacionadas A pagar / (a receber)
Descrição 2.016

(a) 1.151
UPA Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade (a) (85)
Pró-Saúde - Sede Administrativa (b) 5.354
 6.420

Corresponde a empréstimos cedidos/captados de 

devolução. (b) - Custos Corporativos Compartilhados: Corresponde aos 
-

relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de 
informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 9. Provisão 

A Entidade não possui nenhum processo de natureza 
civil ou trabalhista com probabilidade de perda provável ou possível, em trâ-
mite na justiça em 31 de dezembro de 2.016. 10. Receitas com Subvenções 
- Custeio: As receitas com subvenções - custeios correspondem ao contra-
to de gestão pactuado com a Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes. 

objetos contratados e em 05 de Outubro de 2.016 montam a R$ 194.970.
11. Despesas com Pessoal: Descrição 2.016
Salários e ordenados (39.050)
Décimo terceiro salário (3.479)
Insalubridade (1.549)
Férias (2.606)
FGTS (3.734)
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS (1.549)
Contribuição Patronal ao INSS (12.253)
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS 12.253
PIS (467)
Outras (2.017)
 (54.450)
12. Serviços de Terceiros: Descrição 2.016
Serviços de terceiros (23.959)
Serviços médicos de terceiros (2.045)
 (26.004)
13. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo 
compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializa-
do, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.

Material de uso do paciente (21.033)
Materiais de Limpeza (7.818)
Tecidos e Confecções (13.940)
Outras (2.689)
 (45.480)
15. Despesas Gerais e Administrativas: Descrição 2.016
Locações (735)
Manutenções (6.720)
Bens de pequeno valor (14.407)
 (21.862)

-

Descrição 2.016
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 155.073
Recebíveis
Contas a receber - Contrato de Gestão -
Total 155.073
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 25.284
Partes relacionadas 6.420
Total 31.704

Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário 

-
-

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 
aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve válido duran-
te todo o exercício de 2.016 por determinação do artigo 8º do Decreto Fe-
deral nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais 

-
nhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente 
a cota patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal e sua 
respectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa n° 10 - Despe-
sas com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou 
perdas e riscos potenciais: A cota patronal do INSS registrada em con-
tas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se 
a desoneração da contribuição de seus custos e despesas operacionais 

-

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

relação aos demais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS 
(Programa de Integração Social): A entidade está sujeita ao pagamento da 

de acordo com a Lei n° 9.532/97. -
to da seguridade social) -
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 2.016

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 8.387
Contribuição patronal ao INSS 12.253
 28.175

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

Luriana de Barros Toledo
Diretora

Francisco Jose Ruggero Renato Souza de Almeida
Contador Geral - CRC: SP 218068/O-6

sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-

de caixa para o período de 05 de Outubro a 31 de dezembro de 2.016, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 

-

-

das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 

-
tar nossa opinião sem ressalva. Responsabilidade da administração e 

A administração da 
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 

relevante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração 
-

ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 

R
Sobre as Demonstrações Financeiras

-
Única - Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides 

Examinamos as demonstra-

(entidade) que compreende o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2.016, e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 

de 2.016, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
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