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Diário Oficial Empresarial
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SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo
CNPJ. : 61.699.567/0008-69
Nota da Administração
Em complemento às demonstrações contábeis consolidadas da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, das quais são parte o Parecer do Conselho Fiscal da S.P.D.M., o parecer da Assembléia dos
Associados da S.P.D.M. e o relatório dos Auditores Independentes, estamos encaminhando para publicação as demonstrações contábeis da unidade: Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo que integra a S.P.D.M..
Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. - Presidente da S.P.D.M.
Relatório da Administração: Senhores Membros do Cons. Fiscal e As- da tecnologia com atendimento médico de alta qualidade, respaldado por o Centro de Saúde da V. Mariana (CSVM), o Centro Estadual de Análises
sembléia Geral dos Sócios. Em cumprimento às disposições legais e es- HTXLSHV PXOWLSUR¿VVLRQDLV IRUPDGDV SRU HQIHUPHLURV ¿VLRWHUDSHXWDV IDU- Clínicas (CEAC) da Zona Leste, o Centro de Atenção Psicossocial de Itapetatutárias previstas no art. 25 inciso XIX, submetemos à apreciação de V. macêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, bioquímicos, psicólogos, tecnó- va (CAPS), Hosp. da Microrregião V. Maria V. Guilherme (HMR), o AmbuS.as o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2012 e as respectivas De- logos, assistentes sociais e dentistas, entre outros. Atualmente a SPDM é latório Médico de Especialidades (AME) de S. J. dos Campos (AMESJC),
monstrações Contábeis do Hosp. de Clinicas Luzia de Pinho Melo, elabora- constituída por hospitais e centros de assistência regularmente constituí- o AME Maria Zélia S. Paulo (AME MZ), o AME de Taboão da Serra (AME
das na forma da Legislação vigente. A SPDM, da qual nossa Entidade faz dos. Conforme Est., a SPDM é administrada pela Assembléia Geral, Cons. TABOÃO), o AME Psiquiatria V. Maria e o AME Mogi de Mogi das Cruzes,
SDUWHpXPD$VVRFLDomR&LYLOVHP¿QVOXFUDWLYRVIXQGDGDHP Administrativo, Cons. Deliberativo de Gestões Delegadas, Cons. Gestor do o Projeto Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social, O Centro de
e tem, hoje, como principais objetivos desenvolver atividades assistenciais Hosp. S. Paulo e Cons. Fiscal. As unidades da SPDM estão distribuídas em Reabilitação Lucy Montoro de S. J. Campos e a Maternidade Alice Campos
de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e ambulatória a todas as pes- 03 Superintendências a do Hosp. S. Paulo, a do PAIS (Programa de Aten- Machado do Embu. Dentro dos seus objetivos, por ser Entidade Filantrópica
soas que delas necessitam, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo ou omR,QWHJUDOj6D~GH HDGDV,QVWLWXLo}HV$¿OLDGDV1RVVDXQLGDGHLQWHJUD da área da saúde, a SPDM, em conformidade ao estabelecido no inciso II
religião; promover ações e prestar serviços de saúde, inclusive ao sistema DV ,QVWLWXLo}HV D¿OLDGDV GD TXDO ID]HP SDUWH DLQGD +RVS 0XQ 9HUHDGRU do art. 4º da Lei 12.101 de 27/11/2009, tem por obrigação ofertar à popuúnico de saúde, e assistência social, gratuitamente ou não, de atenção às José Storópolli (HVM), Hosp. Geral do Pirajussara (HGP), Hosp. Estadual lação carente sem distinção de etnia, sexo, credo ou religião, a prestação
necessidades da criança, adolescente e da família; desenvolver o ensino e de Diadema (HED), Hosp. de Clínicas Luzia de Pinho Melo (HCLPM), Hosp. de todos os seus serviços aos clientes do SUS no percentual mínimo de
a pesquisa na área das ciências da saúde, apoiando a investigação cien- Mun. Dr. José de Carvalho Florence de S. J. dos Campos (HMJCF), Hosp. sessenta por cento, e comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de
Wt¿FD EHP FRPR FRQWULEXLQGR SDUD D TXDOL¿FDomR SUR¿VVLRQDO$ 63'0 p Mun. Pimentas Bonsucesso de Guarulhos (HMPB), Complexo Hospitalar que trata o inciso II, com base no somatório das internações realizadas e
XPD HPSUHVD ¿ODQWUySLFD PRGHUQD TXH EXVFD D VXVWHQWDELOLGDGH HFRQ{- Ouro Verde de Campinas (CHOV), o Hosp. Mun. de Barueri Dr. Francisco dos atendimentos ambulatoriais prestados. Colocamo-nos à disposição de
mica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança Moran, o Hosp. Brigadeiro, o Hosp. e Maternidade Dr. Odelmo Leão Car- V. S.as para lhes prestar os esclarecimentos eventualmente necessários.
corporativa e na alta competência de seus colaboradores. Assim, a SPDM neiro de Uberlândia e o Hosp. Nove de Abril de Juruti, o Pronto Socorro S. Paulo, 28 de Fevereiro de 2013. Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr.
contribui de forma efetiva para a melhoria contínua dos serviços presta- Mun. V. Maria Baixa, as Policlínicas Municipais de Barueri, os Núcleos de - Presidente da S.P.D.M.; Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur - Superintendos pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Para tanto, associa o melhor Gestão Assistenciais Várzea do Carmo (NGAVC) e Santa Cruz (NGASC), GHQWHGDV,QVWLWXLo}HV$¿OLDGDVGD63'0
Balanços Patrimoniais Exercícios Encerrados em 31/12 (Em Reais)
Dem.de Resultados dos Períodos Ex.Encerrados em 31/12/ (Em Reais)
Ativo
2.012
2.011 Passivo
2.012
2.011 Receitas
2.012
2.011
Ativo Circulante
26.872.988,02 4.609.326,59 Passivo Circulante
26.191.163,92 15.089.199,77 Rec.Operac.c/Restr.- Hosp. c. Pinho Melo
Caixa e Equivalentes de Caixa (nota 4.1)
4.896.094,82
273.641,02 Fornecedores
1.863.046,59 1.589.774,83 Rec.Bruta c/Prest.de Serv.c/Restr.
110.021.698,65 99.190.000,00
Caixa
300,00 Serviços de Terceiros P.Física/Jurídica
1.049.591,62
797.949,40 Sec.Saúde do Est.SP.-Hosp.c.Pinho Melo 110.021.698,65 99.190.000,00
Bancos conta movimento
69.016,20
33.398,23 Salários a pagar
3.774.803,54 3.434.716,02 (=) Rec.Líq.de Serv.Prest.c/Restrições 110.021.698,65 99.190.000,00
Aplicações Financeiras (nota 4.2)
4.827.078,62
239.942,79 Contribuições a recolher
1.007.309,21
915.112,63 Outras Receitas com Restrições
21.040.062,36 19.939.765,20
Clientes
18.140.111,60 2.000.000,00 Provisão de férias (notas 4.6 e 4.9)
7.505.618,11 6.112.627,70 Financeiras
433.456,67
278.121,15
Secr.Saúde do Est.SP.- H. Mogi (nota 4.3)
- 2.000.000,00 Prov.de FGTS sobre férias (notas 4.6 e 4.9) 600.449,45
489.010,22 Descontos Recebidos
185.357,09
Vlrs.em Negoc.-Contr./Conv.(n.4.12 e 6.3) 9.876.121,11
- Prov.de despesas c/quitações (n.4.6 e 4.9) 8.263.990,49
- Doações Recebidas (Nota 6.2)
80.529,20
45.692,49
Prov.de Desp.Resc.de Contr.(n.4.12 e 6.3) 8.263.990,49
- Impostos a recolher
1.388.657,24 1.203.235,38 Despesas Anuladas do Exercício Anterior
119.894,80
1.763,46
Outros Créditos (nota 4.3)
652.290,12
649.564,30 Obrigações Tributárias
85.304,32
55.806,79 Outras Receitas
34.110,23
18.578,58
Adiantamentos a fornecedores
102.156,57
96.565,46 Empréstimo a funcionário Lei 10.820/03
136.801,31
127.295,94 Isenção usufruída - INSS Serv. próprios
16.803.495,36 16.271.259,69
Antecipações salariais
16.602,21
19.922,43 Acordo Trabalhista a pagar
8.250,00
- Isenção usufruída - INSS Serv. terceiros
220.522,81
223.292,74
Antecipação de férias
455.307,15
407.941,39 Outras contas a pagar
507.304,99
363.598,48 Isenção usufruída - COFINS
3.348.053,29 2.915.700,00
Outros créditos e adiantamentos
812,19
10.587,50 Recebimento de materiais de terceiros
37,05
- (=) Receita Líquida com Restrições
131.061.761,01 119.129.765,20
Depósito judicial
77.412,00
114.547,52 Financiamentos/Empréstimos/parcelamentos
72,38 (-) Custos dos Serv.Prest.c/Restrição
95.202.931,37 84.707.590,09
Despesas Pagas Antecipadamente
7.747,81
12.609,30 Passivo não Circulante
3.555.940,39 5.765.347,84 (-) Serviços - Pessoal Próprio
75.573.257,80 68.023.519,55
Prêmios de seguros e outros a vencer (n.11)
7.747,81
12.609,30 Provisão de Despesa Proc. Cíveis (n.4.10)
451.982,37 2.597.333,07 (-) Serviços-Terceiros P.Física/P.Jurídica 19.574.109,20 16.629.161,45
Estoques (nota 4.4)
3.176.743,67 1.673.511,97 Prov.de Despesa Proc. Trabalhistas (n.4.10) 229.841,73
157.117,98 (-) Tributos
55.564,37
54.909,09
Hosp. Mogi das Cruzes
3.176.743,67 1.673.511,97 Obrigações - Bens Móveis de terc. (n.5)
9.446.146,16 8.780.477,68
6XSHUDYLW'p¿FLW%UXWRFRP5HVWU  
Ativo não Circulante
2.874.116,29 3.010.896,79 Aj.vida útil econ.-Bens Móveis de terceiros (6.572.029,87) (5.769.580,89) (-) Despesas Operacionais com Restr. 15.483.158,18 13.737.050,31
Ativo Imobil.- Bens de Terceiros (nota 5)
2.874.116,29 3.010.896,79 Total do Passivo
29.747.104,31 20.854.547,61 (-) Mercadorias
15.424.523,20 13.589.829,43
-Bens Móveis
2.874.116,29 3.010.896,79 Patrimônio Líquido (Nota 7)
- (13.234.324,23) (-) Financeiras
58.634,98
147.220,88
Hosp. Luzia Pinho Melo
9.446.146,16 8.780.477,68 Resultado do Exercício Anterior
- (2.607.062,20) (-) Outras Despesas com Restrição
20.375.671,46 19.416.692,43
Deprec. bens terceiros - H. Luzia P. Melo (6.572.029,87) (5.769.580,89) Resultados de exercícios anteriores (n. 7)
- (11.895.694,40) (-) Despesas do exercício anterior
3.600,00
6.440,00
Total do Ativo
29.747.104,31 7.620.223,38 Resultado no período - Superávit (n. 4.13)
- 1.268.432,37 (-) Isenção usufruída - INSS Serv.próprios 16.803.495,36 16.271.259,69
Contas de Compensação
9.449.648,66 8.780.477,68 Total do Passivo e do Patrimônio Líq. 29.747.104,31 7.620.223,38 (-) Isenção usufruída - INSS Serv.terceiros
220.522,81
223.292,74
Operações com Bens/Mercadorias-Terc.
9.449.648,66 8.780.477,68 Contas de Compensação
9.449.648,66 8.780.477,68 (-) Isenção usufruída - COFINS
3.348.053,29 2.915.700,00
Bens recebidos
9.449.648,66 8.780.477,68 Operações com Bens/Mercadorias-Terc.
9.449.648,66 8.780.477,68 (=)Superavit do Ex.c/Restr.Hosp.c.Pinho Melo
- 1.268.432,37
Total das Compensações Ativas
9.449.648,66 8.780.477,68 Bens recebidos
9.449.648,66 8.780.477,68 Dem.dos Fluxos de Caixa Exercícios encerrados em 31/12/ (Em Reais)
9.449.648,66 8.780.477,68 Descrição
Dem. das Mutações do Pat. Líq. Exerc. encerrados em 31/12 (Em reais) Total das Compensações Passivas
2.012
2.011
Dem.do Valor Adicionado Exercícios Encerrados em 31/12/ (Em Reais) Fluxos de caixa das atividades operacionais

6XSHUiYLW 'p¿FLW
2.012
2.011 Resultados do exercício/período
- 1.268.432,37
Descrição
Nota
Acumulado do Exercício
Total Descrição
130.628.304,34 118.851.644,05 Ajuste nas contas patrimoniais
13.234.324,23
Saldo 31/12/10
(11.895.694,40) (2.607.062,20) (14.502.756,60) 1 - Receitas
110.021.698,65 99.190.000,00 (Aumento) Redução em contas a receber (16.137.975,93) (1.998.513,89)
Acumulado
(2.607.062,20) 2.607.062,20
- 1.1) Prestação de serviços
234.534,23
251.391,62 (Aumento) Redução em estoques
(1.503.194,65)
56.133,15
Sup./(Déf.) do Ex. 4.13
- 1.268.432,87
1.268.432,87 11.3)Outr.Rec.(-)Rec.Anuladas do Ex.An
20.372.071,46 19.410.252,43 Aumento (Redução) em fornecedores
531.155,69
(959.887,90)
Saldo 31/12/11
(14.502.756,60) 1.268.432,87 (13.234.324,73) 1.4) Isenção usufr.sobre contr.
32.935.212,06 28.832.084,37 Aum.(Red.) em contas a pagar e provisões 8.498.216,84 1.661.415,88
Acumulado
1.268.432,87 (1.268.432,87)
- 2-Ins.Adq.de Terc.(Inc.ICMS e IPI)
2.1) Matérias-primas consumidas
15.446,68
18.843,70 Aumento (Redução) de Bens de Terceiros
(136.780,50) (565.667,19)
Efeit.das mud.
15.409.076,52 13.570.985,73 Disp.líq.ger.pelas (aplic.nas) ativ.operac.
4.485.745,68
(538.087,58)
crit.contáb.
4.12 e 7 (13.234.324,73)
- (13.234.324,73) 2.2) Custo das merc.utiliz.nas prest.d
17.510.688,86 15.242.254,94 Fluxos de caixa das atividades de invest.
Sup./(Déf.) do Ex. 4.13
- 2.3) Serviço de terceiros e outros
97.693.092,28 90.019.559,68 (-) Adição de Bens de Terceiros
136.780,50
565.667,19
Saldo 31/12/12
- 3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
Notas Explicativas às Dem. Contábeis em 31/12/12 e 11 (Em Reais)
4 - Retenções
- Disp.líq.ger.pelas (aplic.nas) ativ.de invest. 136.780,50
565.667,19
1- Contexto Operacional: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para 5 - Vlr.Adic.Líq.Prod.pela Entidade (3-4) 97.693.092,28 90.019.559,68 )OX[RVGHFDL[DGDVDWLYGH¿QDQFLDPHQWR
433.456,67
278.121,15 Empréstimos tomados
o Desenvolvimento da Medicina pXPD$VVRFLDomRFLYLOVHP¿QVOXFUDWLYRV 6 - Valor Adic.Recebido em Transf.
14.000,00
72,38

 (-) Pagamentos de empréstimos/debêntures (14.072,38)
GHQDWXUH]D¿ODQWUySLFDUHFRQKHFLGDGHXWLOLGDGHS~EOLFDIHGHUDOHVWDGXDO  5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
98.126.548,95 90.297.680,83 'LVSOtTJHUSHODV DSOLFQDV DWLYGH¿QDQF
e municipal, respectivamente pelos decretos nos. 57.925, de 04/03/1966, 7 - Valor Adicionado Total (5+6)
 

98.126.548,95 90.297.680,83 Aumento (Redução) nas disponibilidades
40.103 de 17/05/1962 e 8.911, de 30/07/1970. A diretriz primordial de nossa 8 - Distribuição do Valor Adicionado
4.622.453,80
27.651,99
75.573.257,80 68.023.519,55 No início do período
Instituição é sua inserção no sistema de saúde direcionada ao tratamento 8.1) Pessoal e encargos
273.641,02
245.989,03
55.564,37
54.909,09 1R¿QDOGRSHUtRGR
e à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e 8.2) Impostos, taxas e contribuições


2.063.420,34
153.660,88 contábil. 4 - Principais Práticas Contábeis. Face aos inúmeros conceiWHUFLiULDHVWUHLWDQGRODoRVFRPDFRPXQLGDGHORFDOHUHD¿UPDQGRVHXFRP- 8.3) Juros e aluguéis
  tos aplicados quando da escrituração dos atos e fatos administrativos que
promisso social de atender a todos, sem discriminação. 2.- Imunidade Tri-  'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
butária: A SPDM - Hosp. de Clinicas Luzia de Pinho Melo, enquadra-se no 8.5)Isenção usufruída sobre contribuições 20.372.071,46 19.410.252,43 deram origem aos Livros Diários, Razões e outros, divulgamos aqueles os
- 1.268.432,37 quais julgamos mais relevantes conforme estabelece a resolução 1.409/12
conceito de imunidade tributária disposta no art. 150, Inciso VI alínea ”C” e 8.6) Lucros retidos / prejuízo do exercício
seu § 4º e art. 195, § 7° da Constituição Federal, de 05/10/1988. 2.1 - Requi- sonância com as normas emanadas do Cons. Federal de Contabilidade; V (ITG 2002.). 4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e Equivalentes de
sitos para imunidade tributária: Conforme determinação constitucional QmRGLVWULEXDUHVXOWDGRVGLYLGHQGRVERQL¿FDo}HVSDUWLFLSDo}HVRXSDUFH- Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG
deverá a lei complementar, pois somente ela tem o condão de regulamentar ODVGRVHXSDWULP{QLRVRETXDOTXHUIRUPDRXSUHWH[WR9,FRQVHUYHHPERD 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11
matéria relativa à imunidade tributária, estabelecer requisitos necessários ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os docu- (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contaao gozo da referida benesse, os quais se encontram devidamente dispos- mentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relati- bilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista
tos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Do mesmo modo, o cumpri- YRVDDWRVRXRSHUDo}HVUHDOL]DGRVTXHLPSOLTXHPPRGL¿FDomRGDVLWXDomR em conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas caracmento de tais requisitos está previsto no Est. Social da Entidade e pode patrimonial; VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legis- terísticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, ODomRWULEXWiULD9,,,DSUHVHQWHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVH¿QDQFHLUDV YHQWD GLDVHTXHHVWmRVXMHLWRVDLQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU
Diário e Razão), no qual transcrevemos: a) não distribuem qualquer parcela devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos
31.12.2012-R$ 31.12.2011-R$
GHVHXSDWULP{QLRRXGHVXDVUHQGDVDTXDOTXHUWtWXOR DUWGR(VW6RFLDO  Cons.s Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida
Caixa e Saldos em Bancos
69.016,20
33.698,23
b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus IRUVXSHULRUDROLPLWH¿[DGRSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQRGH
Aplicação Financeira de Curto Prazo
4.827.078,62
239.942,79
objetivos institucionais (art. 5º do Est. Social); c) mantém a escrituração de 3 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Na elaboração das deCaixa e Equivalentes de Caixa
4.896.094,82
273.641,02
suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHD(QWLGDGHDGRWRXD/HLQ/HL
4.2 - Aplicações Financeiras: As aplicações estão demonstradas pelo vaassegurar sua exatidão os quais elaborados pelo Cons. Administrativo (art. nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à
lor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados
25 XIX e art. 56 § único), são submetidos à aprovação pelo Cons. Fiscal HODERUDomRHGLYXOJDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$VGHPRQVWUDo}HV
até a data do Balanço, com base no regime de competência. As aplica(art. 46 I) e Assembléia Geral dos Associados (art. 19 V do Est. Social). 2.2 - contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas
ções são referenciadas como sendo com restrição uma vez que os valores
Isenção Tributária e característica da isenção. A SPDM - Hosp. de Clini- no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº
cas Luzia de Pinho Melo, também se enquadra no conceito de isenção das 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual encontram-se aplicados por força de convênios e contratos de gestão cujo
Contribuições Sociais, nos termos da lei, por constituir-se em instituição pri- para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolu- rendimento reverte em favor do contratante e não da SPDM. 4.3 - Contas à
YDGDVHP¿QVOXFUDWLYRVHHFRQ{PLFRVTXHDWXDQDiUHDGDVD~GHFRQIRUPH ção No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstra- Receber: A prática contábil adotada é pelo regime de competência para reprevisto nos artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532/97, combinados com o art. 1o da ções Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e gistro das mutações patrimoniais. Conforme resolução 1.409/12 (que aproLei nº 12.101/09, regulamentada pelo Decreto nº 7.237/10, reconhecida outras Normas emitidas pelo Cons. Federal de Contabilidade (CFC) aplicá- vou a ITG 2002) a Entidade passou a constituir provisionamentos e outros
FRPR(QWLGDGH%HQH¿FHQWHGH$VVLVWrQFLD6RFLDO LVHQWD DSUHVHQWDQGRDV veis às Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução CFC nº 1.409/12 que valores a receber referentes às execuções de seus contratos de gestão,
seguintes características: a Instituição é regida por legislação infraconstitu- aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros a qual estabelece convênios e outros tipos de Assistências Governamentais para que quancional; a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, no caso do descum- FULWpULRV H SURFHGLPHQWRV HVSHFt¿FRV GH DYDOLDomR GH UHFRQKHFLPHQWR do do reconhecimento no resultado, não traga desequilíbrio entre receitas
primento das situações previstas em Lei (contra-partida); existe o fato gera- das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstra- e despesas provisionadas. 4.4 - Estoques: Os estoques foram avaliados
dor (nascimento da obrigação tributária), mas a entidades é dispensada de ções contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não
pagar o tributo; há o direito do Governo de instituir e cobrar tributo, mas H[SOLFDWLYDVGHHQWLGDGHVHP¿QDOLGDGHGHOXFURV3.1 - Razão Social da excedem os valores de mercado e referem-se aos produtos e materiais méele não é exercido, em razão do cumprimento das disposições legais.2.3 Unidade. SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Me- dico-hospitalares, de conservação e consumo, higiene, lavanderia, gêneros
- Requisitos para manutenção da Isenção tributária. A Lei 12.101 de dicina - Hosp. de Clínicas Luzia de Pinho Melo - Rua Manuel de Oliveira, alimentícios e equipamentos de proteção até a data do balanço. Conforme
HVWDEHOHFHHPVHXDUWHLQFLVRVTXHDHQWLGDGHEHQH¿FHQWH s/n - V. Mogilar - M Mogi das Cruzes - SP CEP 08773-130 - CNPJ n.º se demonstra abaixo, o valor total escriturado em estoques no exercício
FHUWL¿FDGDFRPR¿ODQWUySLFDHGHDVVLVWrQFLDVRFLDOQDIRUPDGR&DStWXOR 61.699.567/0008-69. 3.2 - Formalidade da Escrituração Contábil - Reso- de 2.012 é de R$ 3.176.743,67 (três milhões, cento e setenta e seis mil,
II, fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. lução 1.330/11 (NBC ITG 2000). A Entidade mantém um sistema de escri- setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos). A provisão
22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumu- turação uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de proces- para desvalorização dos estoques é constituída, quando necessário, com
lativamente, aos seguintes requisitos: I - não percebam seus diretores, con- VRHOHWU{QLFR2VUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQWHPRQ~PHURGHLGHQWL¿FDomRGRV base na análise dos estoques e seu tempo de permanência. O montante
selheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou GHSURYLVmRpFRQVLGHUDGRSHOD$GPLQLVWUDomRVHUVX¿FLHQWHSDUDHYHQWXDLV
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos perdas. (Resolução CFC No. 1.170/09 (NBC TG 16)).
31/12/2012-R$ 31/12/2011-R$
das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo Tipo
153.115,00
164.165,74
respectivos atos constitutivos; II - aplique suas rendas, seus recursos e as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são Materiais utilizados no setor de Nutrição
533.500,95
eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e transcritas no livro “Diário” da Entidade, e posteriormente registradas no Materiais utilizados no setor de Farmácia 1.957.721,70
1.030.315,03
975.845,28
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; III - apresente certidão Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Materiais de Almoxarifado
35.591,94
negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e Empréstimos a Terceiros
WULEXWRVDGPLQLVWUDGRVSHOD6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOHFHUWL¿- outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documen- Total
3.176.743,67
1.673.511,97
cado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; tação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínse- 4.5. - Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramenIV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e des- FDVHVVHQFLDLVGH¿QLGDVQDOHJLVODomRQDWpFQLFDFRQWiELORXDFHLWDVSHORV WRGRH[HUFtFLRVHJXLQWHVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHV4.6. - Provisão
pesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em con- “usos e costumes”. A Entidade mantém em boa ordem a documentação de Férias e Encargos: Foram provisionados com base nos direitos adqui-
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ridos pelos empregados até a data do balanço. Conforme nota explicativa Tipo
31/12/2012-R$ 31/12/2011-R$ ao estabelecido no inciso II do art. 4º da Lei 12.101 de 27/11/2009, tem
4.12 a Entidade passou a adotar em sua plenitude a resolução CFC 1.305/10 Cíveis
451.982,37
2.597.333,07 por obrigação ofertar à população carente sem distinção de etnia, sexo,
conforme estabelece o item 9 da resolução 1.409/12 e constituiu provisões Trabalhistas
229.841,73
157.117,98 credo ou religião, a prestação de todos os seus serviços aos clientes do
para rescisões de contrato. 4.7. - Provisão de 13º Salário e Encargos: Total
681.824,10
2.754.451,05 SUS no percentual mínimo de sessenta por cento, e comprovar, anualmenForam provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e 4.11 - Outros Ativos e Passivos: Correspondem a valores a receber e/ou te, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base no somatório
baixados conforme o pagamento até a data do balanço. 4.8 - Provisão Para a pagar, registrados pelo valor da realização e/ou exigibilidade na data do das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados.
Créditos de Liquidação Duvidosa: A provisão para crédito de liquidação balanço, sendo que, na sua grande maioria, estes valores encontram-se As internações hospitalares e os atendimentos ambulatoriais prestados
duvidosa é calculada com base nas perdas avaliadas como prováveis, cujo acrescidos de encargos contratuais e juros. Os valores referentes a passi- pela entidade deverão ser totalizados com base nos dados disponíveis e
PRQWDQWHpFRQVLGHUDGRVX¿FLHQWHSDUDFREULUSHUGDVQDUHDOL]DomR4.9 - vos com fornecedores encontram-se com valor histórico, com exceção feita informados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de
Estimativas Contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de a aqueles que resultam de demandas judiciais cujo valor encontra-se con- Informações Hospitalares (SIH) e na Comunicação de Informação Hospiacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Adminis- forme decisão judicial. 4.12 - Ajustes de Exercícios Anteriores: A SPDM talar e Ambulatorial (CIHA). Atualmente, a matriz da SPDM por ser esta
tração use de julgamento na determinação e no registro de determinados - Hosp. de Clínicas Luiza de Pinho Melo, visando ao atendimento a Reso- a única unidade que tem convênio direto com o SUS, vem cumprindo o
SHUFHQWXDOHVWDEHOHFLGRDSHVDUGHTXHDVGHPDLV¿OLDLVDWHQGHPWDPEpP
valores que sejam registrados por estimativa, as quais são estabelecidas
lução 1.305/10 que aprovou a NBC TG 07 referente a Subvenção Gover- em sua grande maioria exclusivamente ao SUS, porém não possuem concom o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. Itens
namental e Outras Assistências Governamentais, através de sua adminis- vênio direto e sim contratos de gestão e convênios com Estados e MuniVLJQL¿FDWLYRV UHJLVWUDGRV FRP EDVH HP HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV LQFOXHP DV
tração efetuou a mudança de política contábil prospectiva. Esta mudança cípios como é o caso desta unidade. De acordo com o art. 36 da mesma
provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação,
refere-se ao reconhecimento de suas receitas ao longo período confrontada portaria, a entidade que tenha sob sua gestão outras entidades poderá
as provisões para indenizações e provisões para perdas em geral. No caso
da Provisão de Férias e Encargos, os mesmos foram provisionados com com as despesas que pretende compensar, em base sistemática. Esta mu- LQFRUSRUDUQRVVHXVVHUYLoRVROLPLWHGH GH]SRUFHQWR GRVVHUYLoRV
base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. A dança tem previsão na Resolução 1.179/09 (NBC TG 23) - Políticas Contá- prestados ao SUS pelos estabelecimentos a ela vinculados. Conforme art.
liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá re- EHLV0XGDQoDVGH(VWLPDWLYDVH5HWL¿FDo}HVGHHUURRQGHWHPFRPRREMH- acima a SPDM - Hosp. de Clinicas Luzia de Pinho Melo, tem sob sua gestão
sultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo WLYRPHOKRUDUDUHOHYkQFLDHDFRQ¿DELOLGDGHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV diversas Entidades, apresentou nesta unidade a seguinte produção: Tipo de
de sua determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente da entidade, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com Atendimento - Total; Número de Consultas Ambulatório * - 123.860; Número
as estimativas e premissas. 4.10. - Contingências: Os conceitos aplicados as demonstrações contábeis de outras entidades. 4.13 - Apuração do Re- de Consultas P.S - 248.292; Hosp. Dia / Cirurgia Ambulatorial - 2.952; SADT
SDUD¿QVGHFRQVWLWXLomRGH&RQWLQJrQFLDVDOpPGRVFRQFHLWRVHVWDEHOHFL- sultado: O resultado do exercício é apurado segundo o Regime de Compe- ** - 144.040; Número de Internações - 14.291; Pacientes-dia - 104.725. 9 GRVSDUDFODVVL¿FDomRGRVSURFHVVRVGHDo}HVHP³SURYiYHO´³SRVVtYHO´H tência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor jus- Contribuições Sociais: Por atender aos requisitos estabelecidos no art. 29
“remota”, no que se refere ao ponto de vista contábil, se encontram em con- to (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas da Lei 12.101 de 27/11/2009 e à portaria 1.970 de 16/08/2011 do Ministro da
formidade com o estabelecido na Resolução CFC nº 1.180/09 que aprova TXDQGRIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVÀXDPSDUDDHQWLGD- 6D~GHD,QVWLWXLomRHQFRQWUDVHFHUWL¿FDGDMXQWRDR&(%$66$Ò'(FRQa NBC TG 25 e Deliberação CVM nº 594, de 15 de Setembro de 2009 que GHHDVVLPSRVVDPVHUFRQ¿DYHOPHQWHPHQVXUDGRVUHVSHLWDQGRVHRHVWD- forme processo nº 25000.055160/2010-05 fazendo jus ao direito de usufruir
aprova o CPC 25. Para tanto, os eventos são caracterizados em situações belecido na NBC TG 07 no que se refere ao reconhecimento de receitas de da isenção do pagamento da Cota Patronal das Contribuições Sociais. Os
nas quais, como resultado de eventos passados, pode haver uma saída de assistências governamentais. Os rendimentos e encargos incidentes sobre montantes das isenções usufruídas durante o ano exercício se encontram
UHFXUVRV HQYROYHQGR EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV IXWXURV QD OLTXLGDomR GH D  os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado. UHJLVWUDGRVHPFRQWDVHVSHFt¿FDVGHUHFHLWDVHWRWDOL]DPD $LVHQomRGD
obrigação presente (provável); ou (b) obrigação possível cuja existência 5-Imobilizado:O imobilizado de uso da SPDM-Hosp. de Clínicas Luzia de Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento de empreVHUiFRQ¿UPDGDDSHQDVSHODRFRUUrQFLDRXQmRGHXPRXPDLVHYHQWRVIXWX- Pinho Melo, é composto por bens próprios e bens de terceiros os quais tive- JDGRVXVXIUXtGDSHODFRQGLomRGH¿ODQWUySLFDQRDQRH[HUFtFLRGHD
ros incertos não totalmente sob controle da entidade (remota). Para eventos UDPVHXVYDORUHVUHFODVVL¿FDGRVSDUDDWHQGHUDOHJLVODomRDWXDO2VEHQVGH TXDOVHHQFRQWUDUHJLVWUDGDHPFRQWDHVSHFt¿FDPRQWDHP5
RQGHDFODVVL¿FDomRpSURYiYHOKiXPDREULJDomRSUHVHQWHTXHSURYDYHO- terceiros são fruto de aquisição realizada com recursos de contratos de ges- (Dezesseis milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e noventa e cinco
mente requer uma saída de recursos e neste caso a provisão é constituída tão ou convênios para os quais possuímos documentos de cessão de uso. reais e trinta e seis centavos). Em 2.011 o referido valor que também se enRXUHFRQKHFLGDFRQWDELOPHQWH3DUDHYHQWRVGHFODVVL¿FDomRSRVVtYHOKi Demonstrativo da movimentação de Bens do Ativo Imobilizado em 2012. FRQWUDUHJLVWUDGRHPFRQWDHVSHFt¿FDGHUHFHLWDWRWDOL]RX5
(Dezesseis milhões duzentos setenta um mil, duzentos cinqüenta e nove
obrigação possível ou presente que pode, mas provavelmente não irá, rePosição em
Posição em reais e sessenta e nove centavos). b) A mesma isenção da Contribuição
querer uma saída de recursos. Neste caso, nenhuma provisão é constituída Descrição
31/12/2011 Aquisição Baixa 31/12/2012 Previdenciária Patronal, agora sobre a folha de pagamento por Serviços de
ou reconhecida e a divulgação é exigida para o passivo contingente. Caso Imob.-Bens de Terc.
8.780.477,68 666.076,98 408,50 9.446.146,16 7HUFHLURVDTXDOVHHQFRQWUDUHJLVWUDGDHPFRQWDHVSHFt¿FDGHUHFHLWDVQR
seja remota, há obrigação possível ou obrigação presente cuja probabili- Bens Móveis
8.780.477,68 666.076,98 408,50 9.446.146,16 exercício de 2.012 atingiu um montante de R$ 220.522,81 (Duzentos vinte
dade de uma saída de recursos é remota. Em virtude da característica de
Apar Equip Utens
mil quinhentos vinte dois reais e oitenta e um centavos). Em 2.011 o referido
prestadora de serviços na área hospitalar, as unidades da SPDM por vezes
Med Odont Lab
5.712.987,84 326.512,23 408,50 6.039.091,57 YDORUTXHWDPEpPVHHQFRQWUDPUHJLVWUDGRHPFRQWDHVSHFt¿FDGHUHFHLWDWRsão acionadas em ações cíveis. Tais ações têm por origem, independente
Eq.Proc.de Dados
1.098.127,51 4.930,00
- 1.103.057,51 talizou R$ 223.292,74 (Duzentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e dois
do mérito, tanto casos de supostos erros médicos, indenizatórias, quanto
Mobiliário em Geral
1.487.484,70 51.696,48
- 1.539.181,18 reais e setenta e quatro centavos). c) Com relação à isenção da Contribuição
processos administrativos e cobranças propostas por fornecedores. Para
178.652,05 248.580,76
- 427.232,81 para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) motivada pela isenprocessos onde a possibilidade de perda em 31/12/2.012 era tida como Maq.Utens e Eq.Diver.
56.012,68
56.012,68 omRXVXIUXtGDGHYLGRj¿ODQWURSLDFRQIRUPHFODVVL¿FDomRHPFRQWDHVSHFtprovável, foi constituída a provisão nas contas de passivo. O montante para Veíc.de Traç.Mecânica
26.156,17
26.156,17 ¿FDRPRQWDQWHQRH[HUFtFLRIRLGH5 7UrVPLOK}HVWUH]HQWRV
o mesmo tipo de ação cível, onde a possibilidade de perda era tida como Aparelhos de Medição
71.071,65
71.071,65 e quarenta e oito mil cinqüenta e três reais e vinte e nove centavos). Toman“possível”, o valor apurado foi de R$ 4.170.350,70 (Quatro milhões, cento Apar e Eq.Comun.
49.283,48 33.947,51
83.230,99 do-se por base os recursos recebidos em 2.011, esse montante foi de R$
e setenta mil, trezentos e cinquenta reais e setenta centavos). Ainda, no Apar e Utens Domést.
45.900,59
45.900,59 2.915.700,00 (Dois milhões novecentos e quinze mil e setecentos reais). 10exercício de suas atividades de prestadora de serviços, em 2.012, a SPDM Maq.e Eq.de Natur.Indl
510,00
510,00 Ajuste a Valor Presente (Resolução do CFC No. 1.151/09 NBC TG 12): Em
acumulou passivos resultantes de reclamações trabalhistas. Aquelas cuja Maq.e Eq.Energéticos



 cumprimento a Resolução 1.151/09 (NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a Entiprobabilidade de perda era tida como “provável” se encontram devidamente 0DTH(T*Ui¿FRV
18.894,11
410,00
19.304,11 dade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos
provisionadas no balanço (Passivo) na rubrica de Contingências Trabalhis- Eq.p/Áudio Vídeo e Foto
Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua Administração entendeu que
13.014,41
13.014,41
tas. Para ações onde a possibilidade de perda era tida como “possível”, o Maq.e Utens de Escr.
tais fatos não representam efeitos relevantes. Ainda em atendimento as

 
montante chegou a R$ 2.444.274,61 (Dois milhões, quatrocentos e quaren- 0DT)HUUDPH8WHQVGH2¿F
legislações supracitadas a Entidade deve efetuar o Ajuste Valor Presente
8.780.477,68 666.076,98 408,50 9.446.146,16 (AVP) em todos os elementos integrantes do ativo e passivo, quando deta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Total Imob.-Terceiros
Posição em
Posição em
Taxas anuais correntes de operações de longo prazo. O valor presente representa direito
Descrição
31/12/2011
Baixa
Ajuste do Exercício
31/12/2012
médias de Ajustes ou obrigação descontadas as taxas, possivelmente de mercado, implícitas
$MXVWHYLGD~WLOHFRQ{PLFDGH%HQVGH7HUFHLURV
  
 
 
 em seu valor original, buscando-se registrar essas taxas como despesas ou
Bens Móveis
(5.769.580,89)
66.948,76
(869.397,74)
(6.572.029,87)
UHFHLWDV¿QDQFHLUDV$$GPLQLVWUDomRHQWHQGHXTXHQmRIRLQHFHVViULRHIHApar Equip Utens Med Odont Lab
(3.404.023,47)
47.834,69
(624.463,71)
(3.980.652,49)
10,00 tuar o Ajuste ao Valor Presente, pois essas rubricas (elementos dos ativos
Equip Processamento de Dados
(1.012.724,02)
2.200,58
(28.549,94)
(1.039.073,38)
20,00 e passivos não-circulante) não se enquadram nos critérios de aplicação e
Mobiliário em Geral
(1.031.974,82)
11.613,46
(151.788,84)
(1.172.150,20)
10,00 mensuração da Resolução 1.151/09, que aprova NBC TG 12, onde descreMaq Utens e Equip Diversos
(76.564,75)
3.503,37
(40.951,79)
(114.013,17)
10,00 veremos a seguir as seguintes situações que devem ser atendidas para obriVeículos de Tração Mecânica
(56.012,68)
(56.012,68)
0,00 gatoriedade no cumprimento desta Norma: Todas as transações que dão
Aparelhos de Medição
(17.851,41)
217,91
(2.832,83)
(20.466,33)
10,00 origem aos ativos ou passivos, receitas ou despesas e, ainda, mutações do
Apar e Equip Comunicação
(56.310,45)
592,18
(7.698,34)
(63.416,61)
10,00 SDWULP{QLROtTXLGRTXHWHQKDPFRPRFRQWUDSDUWLGDXPDWLYRRXSDVVLYRFRP
Apar e Utens Domésticos
(34.750,55)
549,75
(7.443,89)
(41.644,69)
10,00 OLTXLGDomR¿QDQFHLUD DSDJDURXDUHFHEHU TXHSRVVXDPGDWDGHUHDOL]DMaq e Equip de Natureza Indl
(39.723,23)
57,95
(753,35)
(40.418,63)
10,00 ção diferente da data do seu reconhecimento; As operações que, em sua
Maquinas e Equip Energéticos
(510,00)
(510,00)
10,00 HVVrQFLD UHSUHVHQWHP XPD VDtGD GH YDORUHV FRPR ¿QDQFLDPHQWR WHQGR
0DTXLQDVH(TXLS*Ui¿FRV
 


 
 como contrapartida clientes, empregados, fornecedor, entre outros. Essa
Equip p/Áudio vídeo e Foto
(10.735,87)
157,53
(2.037,63)
(12.615,97)
10,00 situação deve-se ao fato de que o valor presente da operação pode ser
Maquinas e Utens de Escritório
(7.844,12)
103,25
(1.342,25)
(9.083,12)
10,00 inferior ao saldo devido o que, em caso de dúvida, deve ser regido pela re0DT)HUUDPH8WHQVGH2¿FLQD
 

 
 
 solução 1.187/09 que a aprova NBC TG 30, que trata de receitas; e  Opera7RWDOGR$MXVWHGR9DORU(FRQ{PLFR$FXPXODGD
(5.769.580,89)
66.948,76
(869.397,74)
(6.572.029,87)
ções contratadas, ou até mesmo estimadas, que gerem ativos ou passivos
Segundo o inciso II do § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404/76, acrescentado pela ¿QDOLGDGHV$(QWLGDGHSDUDDFRQWDELOL]DomRGHWRGRVVHXVWLSRVGH$VVLV- devem ser reconhecidas por seu valor presente. 11 - Seguros: Para atenLei nº. 11.638/07, e Lei 11.941/09, “A companhia deverá efetuar, periodica- tências Governamentais atende à Resolução CFC Nº 1.305/10 na qual uma der medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua
mente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado Assistência governamental deve ser reconhecida como receita ao longo FRQWUDWDomRGHVHJXURVHPYDORUFRQVLGHUDGRVX¿FLHQWHSDUDFREHUWXUDGH
e no intangível, revisar e ajustar os critérios utilizados para determinação do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de ContáGDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHVWLPDGDHSDUDFiOFXORGDGHSUHFLDomRH[DXVWmR base sistemática, desde que atendidas às condições da Norma. Todos os ELOGH&RQWLQXLGDGH2VYDORUHVVHJXUDGRVVmRGH¿QLGRVSHORV$GPLQLVWUDe amortização”. 6 - Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas, inclu- tipos de Assistência Governamental não podem ser creditadas diretamen- dores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo,
sive as doações, Assistências Governamentais, contribuições, bem como WHQRSDWULP{QLROtTXLGR(QTXDQWRQmRDWHQGLGRVRVUHTXLVLWRVSDUDUHFR- conforme o caso. 12 - Exercício Social: Conforme estabelece o art. 56 do
as despesas, são registradas pelo regime de competência. As receitas da nhecimento da receita na demonstração do resultado, a contrapartida da Est. Social da Instituição, o exercício social coincide com o ano civil, inicianEntidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre $VVLVWrQFLDJRYHUQDPHQWDOUHJLVWUDGDQRDWLYRpIHLWDHPFRQWDHVSHFt¿FD do-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31/12/cada ano. 13 - Trabalho
eles, avisos bancários, recibos e outros, como também suas despesas são do passivo. No exercício de 2.012, a Associação recebeu a Assistências Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002
apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exi- Governamentais descritas conforme abaixo: Concedente - Referên- item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não
JrQFLDVOHJDLV¿VFDLV6.1 - Das Receitas Operacionais: Os valores rece- cia - Valor; Secretaria de Saúde do Estado de S. Paulo - 159/2010 - R$ remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas
bidos diretamente pela Entidade através da Secretaria de Saúde do Estado 54.049.416,88; Secretaria de Saúde do Estado de S. Paulo - 041/2012 - R$ que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias
GH63DXORUHSUHVHQWDUDPHPGRWRWDOGDVUHFHLWDVRSHUDFLR- 57.268.250,64. 7 - Patrimônio Líquido: 23DWULP{QLR/tTXLGRDWXDOPHQWH ações realizadas pela entidade. O custo desse serviço em 2012 rateado
nais. 6.2 - Doações: Eventualmente a entidade recebe doações tanto de não apresenta valores em virtude da aplicação do que estabelecem as re- HQWUHDV¿OLDLVGD63'0FRUUHVSRQGHSDUDHVWDXQLGDGHHP5
Produção Assistencial
pessoas físicas e quanto de pessoas jurídicas as quais utiliza no desenvol- soluções CFC 1409/12 (item11) e 1305/10 (itens 12 e 15 A) que enquanto
Contratado 2012 Realizado 2012
vimento de suas atividades. Durante o exercício de 2012 a Instituição rece- não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapar- Linhas de Contratação
112.315
132.603
beu em doações um total de R$ 80.529,20 (Oitenta mil, quinhentos e vinte tida da Assistência Governamental, de contribuição para custeio e investi- Número de Consultas Ambulatório
194.502
177.867
e nove reais e vinte centavos), enquanto que em 2011 foi de R$ 45.692,49 PHQWRGHYHVHUHPFRQWDHVSHFt¿FDGRSDVVLYRGHIRUPDTXHRUHVXOWDGR Número de Consultas P.S.
- Não temos P.A.
(Quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove será sempre zero. Conforme apurado na Demonstração das Mutações do Número de Consultas P.A.
3.096
3.463
centavos). 6.3 - Contratos de Gestão, Assistências Governamentais e 3DWULP{QLR/tTXLGRGHVFULWRQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVD63'0 Hospital Dia / Cirurgia Ambulatorial
274.629
Outros Tipos de Convênios Públicos (Resolução CFC 1.305/10). São procedeu a ajustes necessários para se adequar ao que estabelecem as SADT Interno
15.734
16.389
UHFXUVRV ¿QDQFHLURV SURYHQLHQWHV GH FRQWUDWRV GH JHVWmR FRQYrQLRV RX Resoluções 1305/10 e 1409/12, no que se refere ao reconhecimento dos SADT Externo
291.018
RXWURVLQVWUXPHQWRV¿UPDGRVFRPyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVHTXHWHPFRPR recursos com restrição originários de contratos de gestão, convênios pú- SADT
11.275
13.450
objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. blicos e outros tipos de Assistência Governamental. Tais ajustes que Número de Internações
104.725
3HULRGLFDPHQWHD(QWLGDGHSUHVWDFRQWDGHWRGRRÀX[R¿QDQFHLURHRSH- HTXLOLEUDUDPRSDWULP{QLRSDUDTXHRPHVPRDSUHVHQWDVVHUHVXOWDGR]HUR Pacientes-dia
336.922
1.014.144
UDFLRQDO DRV yUJmRV FRPSHWHQWHV ¿FDQGR WDPEpP WRGD GRFXPHQWDomR D na rubrica de resultados de exercícios anteriores foram da ordem de R$ Total
Receitas 2012 Despesas 2012
GLVSRVLomR SDUD TXDOTXHU ¿VFDOL]DomR 2V FRQYrQLRV ¿UPDGRV HVWmR GH 13.234.324,73. 8 - Das Disposições da Lei 12.101 e Portaria 1.970 MS. Resultado Contábil
131.061.761,01 131.061.761,01
acordo com o Est. social da Entidade e as despesas de acordo com suas Por ser Entidade Filantrópica da área da saúde, a SPDM, em conformidade
Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. - Presidente da S.P.D.M.
Dr. João Luiz de Miranda Rocha - Diretor Superintendente
João Carlos Claro Soares - Contador CRC- 1SP 164.564/O-1
Ata da 15ª Reunião do Cons. Deliberativo de Gestões Delegadas: Data, Horário e Local: Ao 22º dia do mês de de Carvalho Florence de S. J. dos Campos (HMJCF), Hosp. Mun. Pimentas Bonsucesso de Guarulhos (HMPB),
abril de dois mil e treze, às 09h00min, na sala de reuniões localizada no 4º andar do edifício situado à Rua Doutor Complexo Hospitalar Ouro Verde de Campinas (CHOV), o Hosp. Mun. de Barueri Dr. Francisco Moran (HMBDFM),
Diogo de Faria, 1.036 - V. Clementino - SP, reuniram-se os senhores membros do Cons. Deliberativo de Gestões o Hosp. Brigadeiro (HBRIG) e o Hosp. e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro de Uberlândia (HMU), Hosp. Nove
Delegadas da SPDM e convidados, abaixo indicados. Presenças: 3URI'UD$QD/XtVD+|ÀLQJ/LPD3URI'U de Abril de Juruti (JURUTI), Maternidade Mun. do Embu (EMBU), o Pronto Socorro Mun. da V. Maria Baixa (PSRamiro Anthero de Azevedo, Prof. Dr. Artur Beltrame regularmente convocados, sob a Presidência do Prof. Dr. Ru- MVMB), os Núcleos de Gestão Assistenciais Várzea do Carmo (NGAVC) e Santa Cruz (NGASC), o Centro de Saúbens Belfort Mattos Jr. $XVrQFLDVMXVWL¿FDGDV3DGUH$QW{QLR/XL]0DUFKLRQL ³3DGUH7LFmR´ 3URI'U0DULD,QrV de 1 da V. Mariana (CSVM), o Centro Est. de Análises Clínicas (CEAC), o Centro de Atenção Psicossocial de ItapeDolci, Prof. Dr. Paulo Bandiera Paiva, Dr. Flávio Bitelman e Dr. Hercílio Ramos. Convidados: Superintendentes: va (CAPS), Hosp. da Microrregião V. Maria e V. Guilherme (HMR), o Ambulatório Médico de Especialidades (AME)
Profs. Drs. Carlos Alberto Garcia Oliva, Mário Silva Monteiro e Nacime Salomão Mansur. O Senhor Presidente deu de S. J. dos Campos (AMESJC), o AME Maria Zélia S. Paulo (AME MZ), o AME de Taboão da Serra (AME TABOÃO),
início à reunião, agradecendo a presença de todos, fez a leitura da ata da reunião anterior 08/04/2013 tendo sida o AME Psiquiatria V. Maria (AME VM) e o AME Mogi (AME MOGI) de Mogi das Cruzes, o Projeto Rede - Projeto
aprovada por unanimidade, após breves comentários sobre assuntos gerais da SPDM, deu início aos trabalhos, de Inclusão Educacional e Social (REDE), O centro de Reabilitação Lucy Montoro de S. J. Campos (CRLMSJC),
relembrando que os assuntos já foram aprovados ad referendum pelo Cons. Administrativo da SPDM. Ordem do Dia: Policlínicas Municipais de Barueri (POLICLÍNICAS), além dos Programas de Atenção Integral à Saúde (PAIS-SP)
Aprovação do relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço desenvolvidos junto às diversas Prefeituras no Est. de S. Paulo, dos quais são parte o PAIS Território Aricanduva/
3DWULPRQLDO'HPRQVWUDo}HVGR6XSHUiYLW'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR1RWDV([SOLFDWL- Sapopemba/São Mateus e o PAIS P.A. São Mateus/ P.S.M. Dr. Augusto de Mattos, o PAIS de Americana e ainda,
vas e Relatório dos Auditores Independentes da Audisa Auditores Associados, relativos ao exercício encerrado em o Programa de Atenção Integral à Saúde do R. de Janeiro, UPA João XXIII - Unidade de Pronto Atendimento A.P. 5.3,
GH'H]HPEURGHGDV,QVWLWXLo}HV$¿OLDGDV+RVS90DULD +90 +RVS*HUDOGR3LUDMXVVDUD +*3 +RVS PAIS A.P. 3.2, UPA Engenho de Dentro A.P. 3.2., Programa de Atenção Integral a Saúde SAMU Santa Catarina (SAMU).
Est. de Diadema (HED), Hosp. de Salto (HS), Hosp. de Clínicas Luzia de Pinho Melo (HCLPM), Hosp. Mun. Dr. José Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.
Parecer da Assembléia Geral dos Associados: A Assembleia Geral dos S. J. dos Campos (HMJCF), Hosp. Mun. Pimentas Bonsucesso de Gua- Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social (REDE), O centro de ReAssociados da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da rulhos (HMPB), Complexo Hospitalar Ouro Verde de Campinas (CHOV), o abilitação Lucy Montoro de S. J. Campos (CRLMSJC), Policlínicas MuniciMedicina, no exercício de suas funções legais e estatutárias (artigo 19 inci- Hosp. Mun. de Barueri Dr. Francisco Moran (HMBDFM), o Hosp. Brigadeiro pais de Barueri (POLICLÍNICAS), além dos Programas de Atenção Integral
so V), realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração (HBRIG) e o Hosp. e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro de Uberlândia à Saúde (PAIS-SP) desenvolvidos junto às diversas Prefeituras no Est. de
e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, (HMU), Hosp. Nove de Abril de Juruti (JURUTI),Maternidade Mun. do Embu S. Paulo, dos quais são parte o PAIS Território Aricanduva/Sapopemba/São
'HPRQVWUDo}HV GR 6XSHUiYLW 'HPRQVWUDo}HV GDV 0XWDo}HV GR 3DWULP{- (EMBU), o Pronto Socorro Mun. da V. Maria Baixa (PSMVMB), os Núcleos de Mateus e o PAIS P.A. São Mateus/ P.S.M. Dr. Augusto de Mattos, o PAIS de
nio Líquido, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes Gestão Assistenciais Várzea do Carmo (NGAVC) e Santa Cruz (NGASC), o Americana e ainda, o Programa de Atenção Integral à Saúde do R. de Janeida Audisa Auditores Associados, relativos ao exercício encerrado em Centro de Saúde 1 da V. Mariana (CSVM), o Centro Est. de Análises Clínicas ro, UPA João XXIII - Unidade de Pronto Atendimento A.P. 5.3, PAIS A.P. 3.2,
31/12/2.012 Consolidado da SPDM - Associação Paulista para o Desen- (CEAC), o Centro de Atenção Psicossocial de Itapeva (CAPS), Hosp. da Mi- UPAEngenho de DentroA.P. 3.2., Programa deAtenção Integral a Saúde SAMU
volvimento da Medicina, de sua matriz, Hosp. S. Paulo e de suas Institui- crorregião V. Maria e V. Guilherme (HMR), o Ambulatório Médico de Especia- Santa Catarina (SAMU). Com base nas análises efetuadas, considerando o
o}HV$¿OLDGDV +RVS 9 0DULD +90  +RVS *HUDO GR 3LUDMXVVDUD +*3  lidades (AME) de S. J. dos Campos (AMESJC), o AME Maria Zélia S. Paulo Relatório dos Auditores Independente e acatando suas observações, esta
Hosp. Est. de Diadema (HED), Hosp. de Salto (HS), Hosp. de Clínicas Luzia (AME MZ), o AME de Taboão da Serra (AME TABOÃO), o AME Psiquiatria V. Assembleia opinou favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.
de Pinho Melo (HCLPM), Hosp. Mun. Dr. José de Carvalho Florence de Maria (AME VM) e o AME Mogi (AME MOGI) de Mogi das Cruzes, o Projeto S. Paulo, 25/04/2.013. Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. - Presidente.
Parecer do Cons. Fiscal: Ilmo. Sr. Prof. Dr. Rubens Belfort Mattos Jr. - Pre- beis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Superávit, sociação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina; de sua matriz, Hosp.
sidente - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Tendo 'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR1RWDV([SOLFDWLYDVH 63DXORHGHVXDV,QVWLWXLo}HV$¿OLDGDV+RVS90DULD +90 +RVS*HUDOGR
em vista o art. 46 do Estatuto da SPDM, o Cons. Fiscal reuniu-se nesta data, Relatório dos Auditores Independentes da Audisa Auditores Associados, re- Pirajussara (HGP), Hosp. Est. de Diadema (HED), Hosp. de Salto (HS), Hosp.
examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contá- lativos ao exercício encerrado em 31/12/2.012 Consolidado da SPDM - As- de Clínicas Luzia de Pinho Melo (HCLPM), Hosp. Mun. Dr. José de Carvalho
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Florence de S. J. dos Campos (HMJCF), Hosp. Mun. Pimentas Bonsucesso Hosp. da Microrregião V. Maria e V. Guilherme (HMR), o Ambulatório Médico pemba/São Mateus e o PAIS P.A. São Mateus/ P.S.M. Dr. Augusto de Mattos,
de Guarulhos (HMPB), Complexo Hospitalar Ouro Verde de Campinas de Especialidades (AME) de S. J. dos Campos (AMESJC), o AME Maria Zé- o PAIS de Americana e ainda, o Programa de Atenção Integral à Saúde do R.
(CHOV), o Hosp. Mun. de Barueri Dr. Francisco Moran (HMBDFM), o Hosp. lia S. Paulo (AME MZ), o AME de Taboão da Serra (AME TABOÃO), o AME de Janeiro, UPA João XXIII - Unidade de Pronto Atendimento A.P. 5.3, PAIS
Brigadeiro (HBRIG) e o Hosp. e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro de Psiquiatria V. Maria (AME VM) e o AME Mogi (AME MOGI) de Mogi das A.P. 3.2, UPA Engenho de Dentro A.P. 3.2., Programa de Atenção Integral a
Uberlândia (HMU), Hosp. Nove de Abril de Juruti (JURUTI), Maternidade Mun. Cruzes, o Projeto Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social (REDE), Saúde SAMU Santa Catarina (SAMU). Com base nas análises efetuadas,
do Embu (EMBU), o Pronto Socorro Mun. da V. Maria Baixa (PSMVMB), os O centro de Reabilitação Lucy Montoro de S. J. Campos (CRLMSJC), Policlí- considerando o Relatório dos Auditores Independente e acatando suas obNúcleos de Gestão Assistenciais Várzea do Carmo (NGAVC) e Santa Cruz nicas Municipais de Barueri (POLICLÍNICAS), além dos Programas de Aten- servações, este Cons. aprova as demonstrações contábeis apresentadas.
(NGASC), o Centro de Saúde 1 da V. Mariana (CSVM), o Centro Est. de Aná- ção Integral à Saúde (PAIS-SP) desenvolvidos junto às diversas Prefeituras S. Paulo, 23/04/2.013. Prof. Dr. Antonio Moron ; Prof. Dr. Clóvis R. Nakaie;
lises Clínicas (CEAC), o Centro de Atenção Psicossocial de Itapeva (CAPS), no Est. de S. Paulo, dos quais são parte o PAIS Território Aricanduva/Sapo- Prof. Dr. José Cássio do Nascimento Pitta ; Prof. Dr. Henrique Lederman.
Relatório dos Auditores Independentes: A Diretoria 1) Examinamos as demonstrações contábeis da SPDM - As- DXGLWRULDTXHVmRDSURSULDGRVQDVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRSDUD¿QVGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGHVVHV
sociação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hosp. de Clínicas Luzia de Pinho Melo, que com- controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
preende o Balanço Patrimonial em 31/12/2012, e as respectivas Demonstrações do Resultado do Período, das Mu- utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentaWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGRHGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDDVVLPFRPRRUHVXPRGDV omRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWH
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 2) Responsabilidade da administração sobre as de- e apropriada para fundamentar nossa opinião. 4) Opinião sobre as demonstrações contábeis: Em nossa opinião,
monstrações contábeis: A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a podessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos VLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDSPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hosp. de
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção Clínicas Luzia de Pinho MeloHPRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDR
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 3) Responsabilidade dos auditores independentes: H[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO5) Outros assuntos: Auditoria
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa GRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLRDQWHULRU2VYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGRHP
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o DSUHVHQWDGRVSDUD¿QVGHFRPSDUDomRIRUDPDQWHULRUPHQWHSRUQyVDXGLWDGRVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVGHDXGLWRULD
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de YLJHQWHVSRURFDVLmRGDHPLVVmRGRUHODWyULRHPTXHQmRFRQWHYHPRGL¿FDomRDemonstração do valor
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria adicionado: ([DPLQDPRVWDPEpPDGHPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHDRH[HUFtFLR¿QGRHP
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulga- 2012, como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi
ções apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a ela- S. Paulo-SP, 01/04/2013. AudisaAuditoresAssociados-CRC/SP 2SP 024298/-3; CarmoAntônio Marino-Contadorboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de -CT-CRC.: 1SP 053.925/O- 4;Alexandre Chiaratti do Nascimento-Contador-CRC/SP 187.003/O-0-CNAI-SP-1620.

Mectron - Engenharia,
Indústria e Comércio S.A.
C.N.P.J. nº 65.481.012/0001-20 - N.I.R.E. 35.300.340.281
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 19 de Fevereiro de 2013
1. Data, Horário e Local: Aos 19 dias de fevereiro de 2013, às 10:00h,
na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 1399, Parque Flamboyant, CEP 12227-000, na Cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo. 2. Presença: Os Acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações. 4. Composição
da Mesa: Presidente: Sr. Márcio Faria da Silva; Secretária: Arlete Maria
das Graças. 5. Ordem do Dia: (i) Deliberação sobre o aumento do capital social da Companhia; (ii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social,
para contemplar o valor do novo capital social e o novo número de
ações; (iii) Consignação da renúncia de membro efetivo do Conselho de
Administração e eleição do seu substituto; (iv) Outros Assuntos de interesse da Sociedade. 6. Deliberações: Os Acionistas deliberaram, por
unanimidade de votos e sem restrições: (i) Aumento do Capital Social
da Companhia: Aprovar o aumento do capital social da Companhia no
valor de R$ 2.575.203,54 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco
mil, duzentos e três Reais e cinquenta e quatro centavos), com a emissão de 19.913 novas ações ordinárias nominativas, ao preço unitário de
emissão de R$ 129,32 (cento e vinte e nove Reais e trinta e dois centavos), totalmente subscrito pelos acionistas na proporção das ações que
possuem no capital social da Companhia, conforme Boletim de Subscrição que integra esta Ata como seu Anexo Único. As ações ora subscritas serão integralizadas na presente data, mediante a utilização de créditos detidos pelos acionistas contra a Companhia, oriundos das declarações de dividendos feitas pelas Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em 29 de abril de 2011 e 25 de abril de 2012, respectivamente.
(ii) Alteração do Art. 5º do Estatuto Social: Em função da deliberação
acima aprovada, fica alterado o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 45.748.978,00 (quarenta e
cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil e novecentos e setenta
e oito Reais), representado por 279.021 (duzentos e setenta e nove mil
e vinte e uma) ações ordinárias, 74.725 (setenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco) ações preferenciais Classe A, com direito a voto,
conversíveis em ações ordinárias a qualquer tempo, e 1.000 (mil) ações
preferenciais Classe B, sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º - As ações ordinárias e preferenciais Classe A
representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação confere ao seu titular o direito a um voto nas
Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - As ações ordinárias e as ações preferenciais Classe A dão direito ao recebimento do dividendo mínimo
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações
e atualizações.” (iii) Consignação da renúncia de membro efetivo do
Conselho de Administração e eleição de seu substituto: Os Acionistas decidiram, por unanimidade de votos, consignar o pedido de renúncia do Conselheiro Roberto Lopes Pontes Simões, reeleito como membro efetivo do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2012, elegendo, em
sua substituição, Luiz Augusto de Teive e Argollo da Rocha, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº
00.921.074-19 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.315.275-53,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, 27º andar, Pinheiros, São Paulo - SP. O Conselheiro eleito declarou não estar
incurso em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no artigo 35,
inciso II, da Lei nº 8.934/94 e no artigo 53, inciso IV, do Decreto nº
1.800/96 e tomará posse, neste ato, por assinatura de Termo lavrado
em livro próprio, devendo completar o prazo de mandato do Conselheiro
renunciante, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2013. Em razão da deliberação acima, a composição do
Conselho de Administração passa a ser a seguinte: Márcio Faria da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Luiz Augusto de Teive e
Argollo da Rocha - Conselheiro; Manoel Antonio Nogueira - Conselheiro; Roberto de Souza Martins Neto - Conselheiro; e Antonio Gomes Leite Filho - Conselheiro. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que,
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São José
dos Campos, 19 de fevereiro de 2013. Márcio Faria da Silva - Presidente da Mesa; Arlete Maria das Graças - Secretária; Acionistas: Antonio
Rogerio Prattes Salvador; Azhaury Carneiro da Cunha Filho; Carlos
Alberto de Paiva Carvalho; Wagner Campos do Amaral Silva, e
Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A.. Certidão: Certifico que esta Ata é
cópia autêntica extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da
Companhia. Arlete Maria das Graças - Secretária. Jucesp nº 133.213/
13-4 em 09/04/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Serasa S.A.
NIRE: 35300062566 - CNPJ/MF: 62.173.620/0001-80
Ata de Reunião de Diretoria da Serasa S.A.,
Realizada em 22 de Abril de 2013.
Aos 22 dias do mês de abril de 2013, reuniu-se a Diretoria da Serasa S.A.,
em sua sede social, na Alameda dos Quinimuras nº 187, Planalto Paulista,
na cidade e Estado de São Paulo, com a presença de seu Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Rodrigues Loureiro e Silva, e de seus Diretores, Srs.
Laércio de Oliveira Pinto, Valdemir Bertolo, Silvânio Covas e Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri. O Sr. Diretor-Presidente, tomando a palavra, informou que a reunião tinha a ﬁnalidade de deliberar acerca da mudança de endereço da agência SÃO LUÍZ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.173.620/0027-19 e registrada na Junta Comercial sob o nº NIRE
21900003402, da Avenida Colares Moreira, nº 07, Edifício Planta Tower,
Salas 803, 804 e 805 - Renascença, São Luís - MA, CEP 65.075-441 para
a Avenida Professor Carlos Cunha, nº 01, Edifício Medical Jaracaty, Salas
805 e 806 - Jaracaty, São Luís - MA, CEP 65.076-820. Discutido o assunto, aprovou-se por unanimidade a proposta e deliberou-se adotar as providências para as regularizações necessárias perante as repartições públicas competentes. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, lida
e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 25 de abril
de 2013. Ricardo Rodrigues Loureiro e Silva, Laércio de Oliveira Pinto, Valdemir Bertolo, Silvânio Covas, Guilherme Alberto Woods Soares Cavalieri.
JUCESP 174.678/13-7 em 09.05.13. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

Embraer S.A.
CNPJ nº 07.689.002/0001-89 - NIRE 35.300.325.761
Companhia Aberta
Ata nº 30/2013 - Livro 004 Reunião Ordinária
do Conselho de Administração Realizada em 25 de Abril de 2013
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às treze
horas, no escritório da Embraer S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 21º andar, conjuntos 211 e 212, realizouse reunião do Conselho de Administração da Embraer, sob a presidência
de Alexandre Gonçalves Silva e com a participação dos Conselheiros Sergio Eraldo de Salles Pinto, Antonio Franciscangelis Neto, Arno Hugo Augustin Filho, Ernani de Almeida Ribeiro Junior, Israel Vainboim, João Cox
Neto, Josué Christiano Gomes da Silva, Paulo Roberto de Oliveira, Samir
Zraick e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, que assinaram o Livro de Presença, para tratar da eleição da diretoria e de¿nição de suas atribuições e
honorários. O Conselho, no uso de suas competências previstas no Artigo
33, incisos II, III e XVIII e parágrafo segundo do mesmo Artigo do Estatuto
Social, aprovou, por unanimidade, a eleição dos seguintes Diretores para
cumprir mandato de dois anos, a se iniciar nesta data e lhes atribuir as designações abaixo, indicativas de suas respectivas atribuições, bem como
seus respectivos honorários, cujo material ¿cará arquivado na Secretaria
do Conselho: Frederico Pinheiro Fleury Curado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.227.738 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 267.002.121-20, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Presidente; Artur Aparecido Valério Coutinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 4.120.097-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o nº 547.844.338-72, residente e domiciliado na Cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo, como Vice-Presidente Executivo de Operações; Ernest Joseph Edwards, natural da Jordânia, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RNE nº V904270-A e inscrito no CPF/MF sob o nº
236.241.588-05, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, como Vice-Presidente Executivo de Negócio de
Aviação Executiva, Jackson Medeiros de Farias Schneider, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.469.074-9
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 401.085.030-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Vice-Presidente Executivo de Pessoas, Relações Institucionais e Sustentabilidade; José
Antonio de Almeida Filippo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 56.772.997-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o nº 750.801.417-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, como Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores; Luiz Carlos Siqueira Aguiar, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.213.468-9 IFP/RJ
e inscrito no CPF/MF sob o nº 785.375.927-49, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Vice-Presidente Executivo de Negócio de Defesa e Segurança; Mauro Kern Junior, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6003727507
SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 334.060.810-53, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo,
como Vice-Presidente Executivo de Engenharia e Tecnologia; Paulo Cesar de Souza e Silva, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula
de Identidade RG nº 3.962.200-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
032.220.118-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como Vice-Presidente Executivo de Negócio de Aviação
Comercial e Terena Penteado Rodrigues, brasileira, casada, advogada,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.794.697-2 SSP/SP e inscrita
no CPF/MF sob o nº 170.054.228-13, residente e domiciliada na Cidade de
São José dos Campos, Estado de São Paulo, como Vice-Presidente Executiva Jurídica, todos com endereço comercial na Cidade de São José dos
Campos, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, Putim, CEP 12227-901.
Em seguida, os Diretores eleitos assinaram os respectivos termos de posse e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos
em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e que atendem
aos requisitos para investidura nos cargos contidos no Artigo 147 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como na
Instrução nº 367 da Comissão de Valores Mobiliários. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para
constar, eu, Terena Penteado Rodrigues, servindo de Secretária, lavrei
esta ata que vai assinada por todos os participantes. São Paulo, 25 de
abril de 2013. aa) Alexandre Gonçalves Silva - Presidente; Sergio Eraldo
de Salles Pinto - Conselheiro; Antonio Franciscangelis Neto - Conselheiro;
Arno Hugo Augustin Filho - Conselheiro; Ernani de Almeida Ribeiro Junior Conselheiro; Israel Vainboim - Conselheiro; João Cox Neto - Conselheiro;
Josué Christiano Gomes da Silva - Conselheiro; Paulo Roberto de Oliveira - Conselheiro; Samir Zraick - Conselheiro; Vitor Paulo Camargo Gonçalves - Conselheiro; Terena Penteado Rodrigues - Secretária. Certi¿co que
a presente Ata é cópia autêntica extraída do livro de Atas do Conselho de
Administração. Terena Penteado Rodrigues - Secretária. JUCESP sob o
nº 174.466/13-4, em 9/5/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

CONTER CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO S/A
CNPJ nº. 60.829.215/0001-41- NIRE 35300055381
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: 18/04/2013, às 10h30, na Sede Social. PRESENÇAS: 100% do Capital Social. MESA DIRETORA: Presidente: CARLOS
PACHECO SILVEIRA e Secretário: OLAVO PACHECO SILVEIRA. DELIBERAÇÕES: Foram aprovados, com a abstenção dos legalmente impedidos: a) o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o
Relatório da Auditoria de 31/12/2012, publicados no dia 17/04/2013, nos
Jornais DOE e O Dia/SP; b) foram eleitos para Diretor Presidente, OLAVO
PACHECO SILVEIRA, RG n.º 2.355.653-5 SSP/SP e CPF/MF sob o nº.
006.632.398-34; para Diretor Vice Presidente, CARLOS PACHECO SILVEIRA, RG n.º 3.099.295-3 SSP/SP e CPF/MF n.º 118.982.088-91; e para
Diretor sem designação específica, PAULO PACHECO SILVEIRA, RG nº
2.679.972-8 SSP/SP e CPF/MF 007.005.098-87; c) a totalidade dos acionistas presentes decidiu que o valor global da remuneração da diretoria
obedecerá aos limites legais; d) os Diretores eleitos foram empossados em
seus cargos nesta assembléia e a ela presentes declararam que não estão
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis. ASSINATURAS: CARLOS PACHECO SILVEIRA, Presidente da Mesa, acionista e Diretor Vice Presidente; OLAVO
PACHECO SILVEIRA, Secretário da Mesa, acionista e Diretor Presidente;
PAULO PACHECO SILVEIRA, Acionista e Diretor; LILIA MARIA PACHECO
SILVEIRA, Acionista e PPS PARTICIPAÇÕES LTDA., Acionista. Jucesp nº.
175.187/13-7 em 09/05/2013. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Companhia de Águas do Brasil
CAB Ambiental
CNPJ/MF nº 08.159.965/0001-33 – NIRE 35.300.332.351
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 06/03/2013
I. Dia, local e horário: 06/03/2013, às 15 hs., a ser realizada por acordo
entre a totalidade dos conselheiros no escritório da acionista BNDESPar,
localizado na Av. Republica do Chile, 100, Rio de Janeiro-RJ. II. Convocação e Presença: convocação efetuada nos termos do Art. 12 de
Estatuto Social. III. Mesa: Presidente: Mario de Queiroz Galvão; Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre i)
Apresentação do cronograma/2013 das Reuniões de Conselho, (ii)
apresentação das Demonstrações Financeiras 2012 para indicação de
aprovação em assembleia, (iii) Apresentação do Andamento do Registro CVM +Bovespa mais, (iv) Apresentação sobre situação ambiental da
Cia., (v) Outros itens de interesse da Cia.. V. Deliberações Tomadas
por Unanimidade: Após exame e discussão das matérias constantes
da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade: (i) aprovar o cronograma de reuniões do conselho de 2013, ﬁcando todos os
membros cientes. (ii) Em seguida foi realizada pelo diretor administrativo
ﬁnanceiro Edison Martins a apresentação do desempenho econômico
ﬁnanceiro fechado de 2012 (4T, 2S) e ainda dos drafts das demonstrações ﬁnanceiras de 2012. Foram efetuados questionados pelos conselheiros quanto aos números apresentados e os padrões adotados, sendo
esclarecido pelo diretor que os números ﬁnais são confeccionados de
acordo com o IFRS, contudo as apurações antecedentes são efetuadas
de acordo com o BR GAAP. Sanadas todas as dúvidas os conselheiros
por unanimidade recomendam a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2012. Pelo conselheiro Francisco Maia Junior foi requisitado o
envio de relatório ﬁnal dos auditores aos membros do conselho, assim
que disponibilizado à Cia.. Passado ao item (iii) da pauta, O Diretor Edison Martins apresentou cronograma de medidas adotadas para registro
da Cia. na BOVESPA e CVM , demonstrando que os prazos previstos
serão cumpridos regularmente, sendo o registro ﬁnalizado ate 31/05/13.
No item (iv) o Presidente do Conselho , Sr Mario Galvão, efetuou explanação acerca das pendências ambientais da Cia. junto ao acionistas
BNDESPar, apresentando quadro de acompanhamento das obrigações
constantes do acordo de acionistas, onde se veriﬁcou o integral cumprimento destas em relação a Águas de Castilho, CAB Guaratinguetá
e ESAP. Quanto às licenças de Águas de Andradina, foi apresentado
o histórico do processo de licenciamento, detalhando-se todos os atos
praticados por aquela controlada, e ainda os procedimentos adotados
pela CETESB, uma vez que houve alteração das exigências quando da
transferência do processo de licenciamento para a unidade de Dracena.
Os conselheiros aprovaram por unanimidade enviar posição formal ao
acionista BNDESPar, documentando toda a situação relatada e informando a expectativa de prazo para concessão da licença. Ainda no item
ambiental, foi relatado pelo Presidente do Conselho que a controlada
CAB SPAT sofreu aplicação de multa pelo BNDES, em razão de cláusula do contrato de ﬁnanciamento ﬁrmado entre estes. Foi requerido pelo
Presidente do Conselho que os conselheiros deliberassem sobre medidas a serem tomadas, sendo que estes, por unanimidade, decidiram que
a controlada deverá efetuar o pagamento da penalidade, uma vez que
estes não vislumbram outras medidas a serem tomadas. No item (v)
outros assuntos de interesse da Cia., foi efetuada explanação sobre
captação de recursos uma vez que houve a decisão de não efetuar contratação com IFC. Foi apresentada pelo Diretor de Finanças Estruturadas
da acionista Galvão Participações SA., Rodrigo Monteiro, proposta de
efetivar a emissão de debêntures simples, não conversíveis, no valor de
R$ 100.000.000,00, com prazo de 05 anos, 23 meses de carência para
principal e taxa de 140% do CDI. Os conselheiros consideraram as condições favoráveis e formalizaram autorização para prosseguimento das
negociações, sendo que caso ocorra efetivação da contratação deverá
ser aprovado term sheet pelo Conselho, em razão de previsão estatutária. O conselheiro Luis Inácio Dantas requereu que fosse apresentado
ao conselho detalhamento do Capex da Cia., por considerar informação
extremamente relevante nesse momento, apresentando inclusive um
modelo de formulário de acompanhamento. Todos os conselheiros concordaram e restou decidido que será sempre disponibilizado para as reuniões de conselho na pasta eletrônica de documentos relatório de acompanhamento, sendo que havendo qualquer duvida ou consideração será
efetuada na reunião de conselho subsequente. VI. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido
e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente
assinada. Conselheiros: Mário de Queiroz Galvão, Eduardo de Queiroz
Galvão, José Rubens Goulart Pereira, Yves Besse, Francisco de Queiroz
Maia Junior, Luis Inácio Senos Dantas e Luiz Antonio Souto Gonçalves.
Rio de Janeiro, 06 de março de 2013. (ass.) Mario de Queiroz Galvao
– Presidente, Marcia Pacianotto Ribeiro – Secretária. Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Certiﬁco o registro sob o nº 145.588/13-0 em
17/04/2013. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Empresa de Transmissão do
Espírito Santo S.A. - ETES
CNPJ nº 08.600.252/0001-63 - NIRE nº 35.300.338.251
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28/02/2013
No dia 28/02/2013, às 15 hs, na sede da Cia. Mesa: Presidência dos
trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira e o Sr. Guilherme Martins de
Godoy Pereira para secretariá-lo. Presenças: Presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração. Deliberações: Por unanimidade
de votos: aprovaram o Orçamento para o ano de 2013, preparado pela
Diretoria e arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 19,
inciso III do Estatuto Social da Companhia; e Aceitar o pedido de
renúncia do Sr. João Antonio Pinheiro Sampaio Meirelles,
RG nº 10.553.040 SSP/SP e CPF/MF nº 100.926.908-90, ao cargo de
Diretor Administrativo - Financeiro, conforme carta de renúncia por ele
apresentada e arquivada na sede da Cia. O Sr. João Antonio Pinheiro
Sampaio Meirelles e a Cia. outorgam-se mutuamente a mais plena,
ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer
obrigação e/ou valor devido em função do exercício do cargo de
membro da diretoria, com relação ao período durante o qual exerceu
referida função na Cia. Eleger, como Diretor Administrativo - Financeiro,
com mandato até a realização da Assembleia Geral da Cia. que deliberar
sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social final
em 31.12.2012, o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho, RG nº
6.191.720 e CPF/MF nº 007.274.888-56. Nada mais a ser tratado. José
Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Guilherme Martins de Godoy
Pereira - Secretário. JUCESP nº 159.287/13-5 em 24/04/2013. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

