
308 – São Paulo, 129 (60) Diário Ofi cial Empresarial sábado, 30 de março de 2019

1. A Entidade: a. Reconhecimento de utilidade pública: A Organização 
Social de Saúde Santa Marcelina RASTS São Miguel e Itaim Paulista, filial 
da Associação Filantrópica Casa de Saúde Santa Marcelina, localizada à 
Rua Herry Danhenberg, 276 - Vila Carmosina, entidade sem fins lucrati-
vos, reconhecida de utilidade pública pelas autoridades federais, estadu-
ais e municipais, e que tem por missão, em consonância com o carisma 
da Instituição, com a Declaração dos Direitos Humanos e da Constituição 
Brasileira, promover a dignidade da pessoa humana preservando-lhe e 
resgatando-lhe a saúde, oferecendo-lhe atendimento de boa qualidade. A 
O.S.S. Santa Marcelina tem por finalidade gerenciamento e execução de 
ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial 
das supervisões técnicas de saúde São Miguel e Itaim Paulista, mediante 
o cumprimento integral do contrato de gestão nº 10/2015 - SMS/NTCSS 
firmado com a Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Município 
de São Paulo assinado em 05 de agosto de 2015. b. Áreas de atuação: 
A Organização tem como objetivos básicos, sem visar lucro, atuar nas se-
guintes áreas: 1. Preventiva e comunitária; 2. Curativa; 3. De reabilitação; 
e 4. De ensino e pesquisa. c. Da manutenção: Os recursos financeiros 
necessários à execução do objeto do presente contrato de gestão poderão 
ser obtidos mediante transferências provenientes do Poder Público, doa-
ções e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos 
de aplicações dos ativos financeiros da Organização Social e outros per-
tencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da Organização. 
d. Da organização: A estrutura orgânica do RASTS São Miguel e Itaim 
Paulista está composta por: 1. Diretoria Geral; 2. Pastoral da Saúde; 3. 
Serviços Médicos; 4. Serviços Técnicos; e 5. Serviços Administrativos. 2. 
Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações 
e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que apro-
vou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e 
foram autorizadas para emissão em 07/02/2019. 2.2. Bases para elabo-
ração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis são 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram ela-
boradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para 
venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis 
descritas a seguir. a. Contas de resultado: O reconhecimento das receitas 
e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de com-
petência de exercício. Os valores recebidos e empregados dos Contratos 
de Gestão originados de contratos com a Secretaria Municipal de Saúde 
do Munícipio de São Paulo, são registrados da seguinte forma, em confor-

recebimento de recursos é reconhecido um ativo (caixa e equivalentes de 
-

são reconhecidas as despesas e receitas correspondentes em montantes 
-

financeiras são reconhecidos os acréscimos de ativos em contrapartida a 
projeto a executar no passivo circulante. Em consequência à prática contá-
bil adotada pela Entidade, os efeitos no resultado do exercício relacionados 
ao contrato de gestão são nulos pois todas as despesas incorridas com o 
programa são vinculadas a recursos recebidos com utilização específica 
nesse projeto. b. Caixa e equivalentes de caixa: São mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou outros fins. Incluem caixa e saldos positivos em conta mo-
vimento, resgatáveis a qualquer momento. Os recursos financeiros que a 
Entidade possui, mas que estão vinculados a projetos são apresentados 
na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa com Restrição”. c. Outros ativos 
e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade 
e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é 
reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os valores referentes a 
passivos com fornecedores e aos encargos sociais e trabalhistas encon-
tram-se demonstrados pelos seus valores originais. Os ativos e passivos 
são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são de-
monstrados como não circulante. d. Contribuição ao INSS e impostos: 
Conforme legislação vigente, a Associação Beneficente Casa de Saúde 
Santa Marcelina é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento 
ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme a Constituição Fe-
deral e o Regulamento do Imposto de Renda (RIR). e. Uso de estimativa: 
A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração 
efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam 
os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores 
de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes da-
queles estimados. 3. Caixa e Equivalente de Caixa: Estão representados 
substancialmente por saldos em caixa, contas bancárias e aplicações fi-
nanceiras assim distribuídas:
Descrição 2018 2017
Bancos conta movimento - Com restrição 63 467
Subtotal 63 467
Aplicações Financeiras - Sem Restrição 552.845 59.247
Aplicações Financeiras - Com Restrição 31.507.510 23.067.358
Total 32.060.418 23.127.072
Os caixas e equivalentes de caixa de curto prazo são de alta liquidez, e 
prontamente conversíveis em caixa, sujeitos a riscos insignificantes de mu-
dança de valor. As aplicações são remuneradas a taxas variáveis entre 
59,66% e 94,61% do CDI sendo disponível para movimentação a qualquer 
momento. 4. Execução do Contrato de Gestão (Não Auditado): Foram 
executadas as atividades abaixo demonstradas: Demonstrativo de Pro-
dução conforme Relatório de Execução do Contrato.
Item 2018 2017
Consultas Médicas da área - ESF 461.354 400.396
Consultas de Enfermagem - ESF 228.178 211.010
Atendimento Individual de Odonto - ESF 79.813 73.289
Procedimentos Individuais Equipe de Odonto - ESF 293.127 272.105
Visitas Domiciliares Agentes de Saúde - ESF 1.304.343 1.262.759
Atendimento Urgência Atenção Primária - AMA 43.057 216.163
Total de Exames de Diagnósticos Realizados 138.605 90.083
Total de Consultas do Serviço de UBS Mista/Tradicional 19.554 0
Total de Consultas do Serviço de UBS Mista 206.500 166.505
Atendimento Individual de Odonto
  - UBS Tradicional e Mista 49.838 10.986
Procedimentos Individuais Equipe 
   de Odonto - UBS Tradicional e Mista 296.988 39.812
5. Contas a Receber:
Descrição 2018 2017
Secretaria Municipal de Saúde 
 do Município de São Paulo 23.014.096 172.756
Total 23.014.096 172.756

nº 018/2018 referente Verba de Investimento para aquisição de equipa-

021/2018 referente Verba de Custeio do mês de Dezembro/2018. 6. Outros 
Créditos: Os saldos em aberto estão assim representados:
Descrição 2018 2017
Adiantamentos a funcionários 39.895 79.295
Adiantamento de fornecedores 114.064 500
Total 153.959 79.795

Demonstrações Contábeis correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em reais 
 Nota 2018 2017
Ativo/Circulante  55.250.128 23.397.030
      Caixa e equivalentes (03) 32.060.418 23.127.072
      Contas a receber (05) 23.014.096 172.756
      Outros Créditos (06) 153.959 79.795
      Despesas Antecipadas  21.656 17.406
Não Circulante  16.196.198 9.790.040
Realizável a longo prazo (07) 16.196.198 9.790.040
Depósito Judicial  16.196.198 9.790.040
Total do Ativo  71.446.326 33.187.070

 Notas 2018 2017
Passivo/Circulante  55.155.699 27.978.136
      Fornecedores  680.767 27.957
      Obrigações trabalhistas  9.634.023 7.300.002
      Obrigações sociais (8a) 2.499.402 2.112.379
      Obrigações tributárias (8b) 2.924.183 2.164.145
      Provisões de férias e encargos  16.346.159 14.758.886
      Outras contas a pagar  760.515 621.674
      Contas a pagar serviços terceiros  273.132 406.189
      Subvenções a Aplicar (14) 21.722.814 280.104
      Contingências judiciais (09) 314.704 306.801
Não Circulante  16.290.627 10.619.078
Exigivel de Longo Prazo  16.290.627 10.619.078
      Obrigações sociais (08c) 16.090.114 9.687.703
      Processos Judiciais (08c) - 8.017
      Contingências judiciais (09) 200.512 923.357
Patrimônio Líquido (11) (0) (5.410.144)
Total do Passivo  71.446.326 33.187.070

 Notas 2018 2017
  TOTAL TOTAL
Receitas Operacionais Brutas  218.027.337 180.098.449
Receitas de atividades assistenciais  216.282.030 179.310.248
     Com assistência médica hospitalar (13a) 216.282.030 179.310.248
Receitas financeiras, patrimoniais 
   e extraordinárias  1.745.307 788.201
      Financeiras deduzidas das despesas (16) 16.289 517.092
      Investimentos (13b) 1.657.239 43.491
      Outras receitas operacionais  71.780 227.618
Despesas Operacionais  218.027.337 193.118.938
Despesas com atividades assistenciais  218.027.337 193.118.938
      Despesas com pessoal  188.248.098 167.764.014
      Despesas administrativas e gerais  4.018.299 3.546.047
      Serviços prestados por terceiros  21.033.933 18.769.797
      Medicamentos e materiais  4.671.280 2.981.989
      Impostos e taxas  55.727 57.091
Resultado do Exercício  - (13.020.489)

 2018 2017
 TOTAL TOTAL
Receitas Operacionais Brutas 218.011.048 179.590.104
      Com assistência médica hospitalar 216.282.030 179.310.248
       Com investimentos 1.657.239 43.491
      Com doações, verbas e outras 71.780 236.365
Insumos Adquiridos de Terceiros 29.546.234 24.374.673
      Materiais consumidos 4.671.280 2.981.989
      Serviço de terceiros e outros 24.874.954 21.392.684
Valor Adicionado Bruto 188.464.814 155.215.431
Valor Adicionado Líquido 
   Produzido Pela Entidade 188.464.814 155.215.431
Valor Adicionado Recebido Em Transferência 24.958 513.990
      Receitas financeiras 24.958 513.990
Valor Adicionado Total a Distribuir 188.489.773 155.729.421
Distribuição do Valor Adicionado 188.489.773 155.729.421
      Pessoal e encargos 188.248.098 167.764.014
      Impostos, taxas e contribuições 55.727 57.091
      Juros e Aluguéis 185.947 928.805
     (Resultado) Superávit do exercício - (13.020.489)

Atividades Operacionais 2018 2017
Resultado do exercício - (13.020.489)
Ajustes para conciliar o resultado 
  para fluxo de caixa (722.958) 5.586.625
Provisão para contingências (722.958) 5.586.625
Variações no capital circulante 4.246.160 27.263.755
Contas a receber (22.841.339) 29.055.685
Outros créditos (74.164) 1.388.317
Despesas antecipadas (4.249) 1.684
Fornecedores 652.810 (119.004)
Obrigações trabalhistas 2.334.021 372.586
Encargos sociais 6.789.434 35.862
Encargos tributários 760.038 210.978
Provisão de férias 1.587.273 776.851
Verbas e Subvenções 21.442.710 209.265
Outras contas a pagar 138.841 125.451
Serviços de terceiros (133.057) 232.187
Acréscimo (redução) no realizável a longo prazo (6.406.158) (5.026.106)
Caixa líquido gerado nas atividades
  operacionais 3.523.202 19.829.891
Atividades de Financiamento 
Transferências patrimoniais 5.410.144 -
Caixa líquido usado nas
  atividades de financiamento 5.410.144 -
Variação de caixa e equivalente de caixa 8.933.346 19.829.891
Caixa e equivalentes de
  caixa no início do exercício 23.127.072 3.297.181
Caixa e equivalentes de 
 caixa no final do exercício 32.060.418 23.127.072
Variação de caixa e equivalente de caixa 8.933.346 19.829.891

Patrimônio social Notas 2018 2017
     No início do exercício  (5.410.144) 7.610.345
     Transferências Patrimoniais  5.410.144 -
     Déficit do exercício (11) - (13.020.489)
     No final do exercício  (0) (5.410.144)

Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado

Demonstração do Valor Adicionado

Demonstração do Fluxo de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

7. Realizável a Longo Prazo: Em 31 de dezembro, os depósitos judiciais 
sobre as ações movidas pela entidade e os bloqueios de valores ordena-
dos judicialmente são apresentadas da seguinte forma, de acordo com a 
natureza das correspondentes causas:
Descrição 2018 2017
PIS 16.090.114 9.687.703
Ação cível a recuperar 94.319 94.319
Processo Tributário Município de São Paulo 11.765 -
Processo Cível - 8.018
Total 16.196.198 9.790.040
8. Impostos e Contribuições: a. Obrigações Sociais
Descrição 2018 2017
INSS a recolher 792.614 604.274
FGTS a pagar 1.569.436 1.253.182
PIS sobre folha a recolher - 155.699
Outros 137.352 99.224
Total - Circulante 2.499.402 2.112.379
b. Obrigações Tributárias
Descrição 2018 2017
IRRF a recolher 2.766.217 2.081.752
Outras retenções de terceiros 157.965 82.393
Total 2.924.183 2.164.145
(c) Processos Judiciais de Longo Prazo:
Descrição 2018 2017
PIS depósito judicial 16.090.114 9.687.703
Outros depósitos judiciais - 8.017
Total - Não circulante 16.090.114 9.695.720
O recolhimento do PIS está sendo discutido judicialmente, e em conformi-
dade com a Norma e Procedimento de Contabilidade nº 22 (NPC 22) do 
IBRACON, a administração apropriou esses valores como obrigação legal 
até a conclusão da sentença. 9. Provisão Para Contingências: Constituí-
da pela Administração, de acordo com a avaliação de risco elaborada pela 
assessoria jurídica na data do balanço, nos diversos processos de nature-
za trabalhista, cível e fiscal que a Entidade figura como ré.  A entidade de 
acordo com o CPC 25 contabiliza perdas classificadas como prováveis, 
cujos montantes estão assim representados:
Descrição 2018 2017
Processos trabalhistas 314.704 306.801
Total - circulante 314.704 306.801
Processos trabalhistas 200.512 923.357
Total - Não circulante 200.512 923.357
Total de contingências 515.216 1.230.158
10. Isenções Previdenciárias Usufruídas: Em atendimento ao parágrafo 
2º do artigo 11º da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, são demonstradas a se-
guir, os valores relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, 
gozadas durante o exercício fiscal anterior:
Descrição 2018 2017
Ordenados e salários 156.339.303 139.783.908
Percentual de contribuição devida (*) 27,8% 27,8%
Subtotal 43.462.326 38.859.927
Serviços prestados pessoa física
   (autônomos incluindo médicos) 13.242 2.800
Percentual de contribuição devida 20,00% 20,00%
Subtotal 2.648 560
Total devido caso a entidade
  não gozasse de isenção 43.464.974 38.860.487
(*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes 2% 11. 
Patrimônio Líquido: Apresentado em valores atualizados e compreende 
o Patrimônio Social inicial, diminuído pelas transferências patrimoniais 
acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. 
Refere-se ainda a recursos a serem aplicados, exclusivamente, aos objeti-
vos do contrato de gestão. De acordo com o mencionado na Nota Explica-
tiva n.º 1, face ao contrato de gestão e execução das atividades e serviços 
de saúde, os recursos financeiros destinados ao custeio das atividades 
desenvolvidas pela Organização Social de Saúde Santa Marcelina - RATS 
São Miguel e Itaim Paulista é provido em sua maior parte, pela Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo. Nesse sen-
tido, a Entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem 
como das políticas e diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de Saú-
de da Prefeitura do Município de São Paulo para a manutenção de suas 
atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro. Em 2017, o valor do 

-
do em 2018 é “zero” devido a transferência da conta de Verbas a Aplicar. 
12. Receitas e Despesas: O Resultado do exercício será incorporado ao 
Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias 

e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial ao item 15: 
valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. Em 
virtude da aplicação de outros itens da resolução o resultado do exercício, 
nos casos de convênios e contratos de gestão com órgãos governamen-
tais tem sido “zero”, face à exigência do reconhecimento em contas de 
resultado. 13. Verbas Apropriadas: a. Subvenções: Custeio: Os recursos 
apropriados pela Entidade face ao contrato de gestão com a SMS - Secre-
taria Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de São Paulo para auxílio 
de Custeio e Investimentos de seus gastos durante o exercício, e liberadas 
face ao contrato de gestão R10/2015 - SMS/NTCSS
Contrato de Gestão - Recursos apropriados 2018 2017
Verbas para custeio 
 contrato de gestão R10/2015 216.282.030 179.310.248
Total da Secretaria Municipal da Saúde 216.282.030 179.310.248
b. Subvenções: Investimentos: 
Contrato de Gestão - Recursos apropriados 2018 2017
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 001/2015 - 19.788
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 002/2015 18.189 940
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 005/2016 - 22.764
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 011/2018 59.606 -
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 012/2018 52.723 -
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 014/2018 956.272 -
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 016/2018 295.302 -
Verbas para investimentos - termo aditivo nº 019/2018 275.146 -
Total da Secretaria Municipal da Saúde 1.657.239 43.491
14. Movimentação de Recursos - Subvenções: A seguir, foram discri-
minados os principais recursos recebidos da Entidade pela Prefeitura do 
Município de São Paulo para auxílio de Custeio e Investimentos de seus 
gastos durante o período:

   2018
Saldo Valores recebido  Rendimentos Doações  Transferências Valor
Anterior e/ou Transferidos Financeiros Outras Receitas Consumo Patrimoniais Residual (a)
280.104 243.782.542 1.009.581 96.738 -218.036.007 -5.410.144 21.722.814
280.104 243.782.542 1.009.581 96.738 -218.036.007 -5.410.144 21.722.814

O valor residual positivo se refere a recursos a aplicar e quando negativo 
se refere a valor a receber para o equilíbrio do contrato de gestão. Valores 
recebidos / transferidos - Referem-se aos montantes financeiros efetiva-
mente recebidos no exercício, ou aqueles transferidos da conta captação 
para a conta movimento. Rendimentos financeiros - Referem-se a rendi-
mentos das aplicações financeiras dos recursos vinculados aos projetos 
que, de acordo com a norma contábil, são reconhecidos no ativo em con-
trapartida aos projetos a executar no passivo. Consumo - Referem-se aos 
gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social. 
Os consumos de projetos a incorrer dão origens as receitas e despesas 
da Entidade. 15. Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em 
suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, 
demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais. 16. 
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas: Os encargos financeiros e 
as variações monetárias líquidas, apropriados ao resultado estão demons-
trados como segue:
Descrição 2018 2017
Despesa financeira:
IOF e juros (79) (92)
Despesas bancárias (8.591) (5.553)
Subtotal (8.670) (5.645)
Receita financeira:
Rendimentos aplicações - 513.990
Descontos obtidos e juros ativos 24.958 8.747
Subtotal 24.958 522.737
Total 16.289 517.092

17. Compensações: A Organização utiliza-se do Grupo Compensado em 
seus livros contábeis para registro do custo da isenção da quota patronal 
de Previdência Social usufruída e para outros controles de interesse da 
instituição. 
Descrição 2018 2017
Isenção da cota patronal 43.464.975 38.860.487
Total 43.464.975 38.860.487
valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da Enti-
dade. 18. Verbas e Subvenções: Refere-se a recursos recebidos para in-
vestimentos contabilizados diretamente no passivo, conforme saldo abaixo:
Descrição 2018 2017
Verbas a aplicar 4.647.769 280.104
Total da conta - verbas e subvenções (passivo) 4.647.769 280.104
19. Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas 
permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor 
considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim aten-
dendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade.
Seguradora Modalidade Valores Segurados Vencimento
Porto Seguro Seguro predial 4.000.000,00 22/08/2019
Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade 
em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso 
e estão abrangidas pelo seguro todas as unidades que fazem parte do 
Contrato de Gestão.

Organização Social de Saúde Santa Marcelina Rasts São Miguel e Itaim Paulista
CNPJ/MF:  60.742.616/0015-65

Continua...

Ir. Rosane Ghedin - Diretora Presidente Luis Roberto Teles - Contador CRC 1SP182786/O-8
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Estrela Energia S.A.
CNPJ nº 10.172.915/0001-38

Demonstrações Financeiras - Em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Mensagem da Administração: Atendendo aos dispositivos legais e 
estatutários, a Administração da Estrela Energia S.A. (“Estrela” ou 
“Companhia”), submete à apreciação de V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2018 e 2017, elaboradas 
de acordo com os dispositivos contidos na Lei das Sociedades por Ações, 
suas alterações e nas normas e procedimentos contábeis estabelecidos 

pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Estrela é uma empresa que 
atua no segmento de energia, e acredita que o crescimento do País depende 
de investimentos em infra-estrutura. Assim, dirige suas atividades para essa 
área estratégica, com participação em empresa atuante no mesmo setor. 
Mais uma vez reafirmamos nossa vocação para agregar valores provenientes 
da operação de ativos de infra-estrutura na área de energia e estamos 

confiantes com a nossa estratégia nesta área. Nossas ações confirmam o 
compromisso com o crescimento através da adição de valor para acionistas
e parceiros. Através do investimento em estudos de viabilidade e da
capacidade técnica e profissional da Companhia, ratificamos nossa
filosofia de crescimento utilizando sempre princípios éticos. São Paulo,
28/03/2019.

Balanços Patrimoniais Nota 2018 2017
Ativo
 Intangível 4 2.755 2.755
Total do ativo 2.755 2.755
Passivo 
  Fornecedores – 1
Patrimônio líquido 5 2.755 2.754
 Capital social 3.038 2.991
 Adiantamentos para futuro aumento de capital 23 39
 Prejuízos acumulados (306) (276)
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.755 2.755

Demonstrações do resultado 2018 2017
Despesas operacionais, líquidas
 Despesas gerais e administrativas (30) (16)
Prejuízo líquido do exercício (30) (16)
Prejuízo líquido por ação básico e diluído - R$ (0,010) (0,005)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados, por-
tanto não se apresenta uma demonstração de outros resultados abrangentes.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos Patrimônio Adiantamentos para futuro Patrimônio líquido e adiantamentos

Nota social acumulados Líquido aumento de capital  para futuro aumento de capital
Saldos em 31/12/2016 5 2.991 (260) 2.731 24 2.755
Adiantamentos para futuro aumentos de capital – – – 15 15
Prejuízo do exercício – (16) (16) – (16)
Saldos em 31/12/2017 2.991 (276) 2.715 39 2.754
Aumento de Capital 47 – 47 (47) –
Adiantamentos para futuro aumentos de capital – – – 31 31
Prejuízo do exercício – (30) (30) – (30)
Saldos em 31/12/2018 3.038 (306) 2.732 23 2.755

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo do exercício (30) (16)
Variações nos ativos e passivos (1) 1
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (31) (15)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
 Adiantamentos para futuro aumento de capital 31 15
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 31 15
Variação do caixa e equivalentes de caixa – –

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Estrela Energia S.A. (“Estrela” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 19/06/2008 
através da denominação social de Freijó Participações Ltda., sendo alterada 
para atual “Estrela” em 04/03/2011, através de Assembleia Geral de Trans-
formação em Sociedade Anônima. A Companhia tem como objeto social a 
geração de energia elétrica, estudar, planejar, projetar, constituir e explorar 
os sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comér-
cio de energia elétrica, bem como serviços que lhe tenham ou venham a ser 
concedidos, por qualquer título de direito, podendo administrar e/ou incorpo-
rar outros sistemas, prestar serviços técnicos de sua especialidade, organi-
zar subsidiárias, incorporar outras empresas e praticar demais atos neces-
sários à consecução dos seus objetivos. A Companhia encontra-se em fase 
pré-operacional. 2. Base de preparação e principais políticas contábeis: 
As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 
31/12/2018 foram autorizadas para emissão de acordo com a deliberação 
da Administração em 28/03/2019. 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC). 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras 
foram elaboradas com base no custo histórico. 2.3 Adiantamentos para 
futuro aumento de capital: Adiantamentos para futuro aumento de capital 
são os recursos recebidos pela Companhia de seus acionistas destinados a 
serem utilizados para aumento de capital. A Companhia classifica esses 
recursos em seu patrimônio líquido, pois há clara intenção de capitalização 
dos mesmos. 3. Principais usos de estimativas e julgamentos: As esti-
mativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e ba-
seiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectati-
vas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As 
estimativas e julgamentos que apresentam um risco significativo, com pro-
babilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício social, estão contemplados a seguir: a) 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: O 
valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa 
é definido como sendo o maior entre o valor justo menos custos de venda e 
o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado 
em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou 
preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálcu-

lo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os 
fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem 
atividades de reorganização, com as quais a Companhia e suas controladas 
ainda não tenham se comprometido, ou investimentos futuros significativos
que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método
de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 4. 
Intangível: Os custos de desenvolvimento de um projeto específico são re-
conhecidos como ativo intangível sempre que se puder demonstrar: (i) a 
viabilidade técnica de concluir o ativo intangível da forma que estará dispo-
nível para uso ou venda; (ii) a intenção de concluir o ativo e a habilidade de
usar ou vender o ativo; (iii) como o ativo gerará benefícios econômicos futu-
ros; (iv) a disponibilidade de recursos para concluir o ativo; e (v) a capacida-
de de avaliar de forma confiável os gastos incorridos durante a fase de de-
senvolvimento. Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao 
custo menos amortização acumulada e/ou perdas de seu valor recuperável.
A amortização é iniciada quando o desenvolvimento é concluído e o ativo 
encontra-se disponível para uso pelo período dos benefícios econômicos
futuros. Durante o período de desenvolvimento, o valor recuperável do ativo 
é testado anualmente. As adições ao intangível referem-se aos gastos com 
desenvolvimento de projetos de energia. Não ocorreram baixas ou transfe-
rências de nenhuma natureza. 5. Patrimônio líquido: a) Capital social: O 
capital social da Companhia em 31/12/2018 é de R$3.038 dividido em
3.038.000 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal. Cada 
ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. A
Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social, independente-
mente de reforma estatutária, até o limite de R$50.000. b) Adiantamentos
para futuro aumento de capital: A Companhia recebeu em 2018 da controla-
dora TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. a quantia de R$ 31
através de adiantamentos para futuro aumento de capital, sendo que R$ 23 
serão integralizados no próximo exercício.

Diretoria - Luiz Eduardo Barros Manara - Diretor Presidente e Técnico Contadora - Claudia Herculin - CRC SP 317437/O-0

Demonstração dos Resultados Abrangentes 2018 2017
Resultado do exercício  4.967  3.654 

 4.967  3.654

Demonstração do Resultado do Exercício 2018 2017
Receita Líquida  29.607 17.615 
Custo dos Serviços Prestados (13.347) (8.619)
Lucro Bruto  16.260  8.996 
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas (6.317) (4.319)
Outras receitas operacionais  –    (2)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro  9.943  4.675 
Resultado Financeiro  (2.419)  (87)
Receita financeira  1.495  1.235 
Despesa financeira  (3.914) (1.322)
Lucro antes do Imposto de Renda 7.524  4.588 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (2.557)  (934)
Lucro do Exercício  4.967  3.654 
Lucro por Ação  0,1472 0,1083

Iacit Soluções Tecnológicas S.A.
CNPJ/MF nº 56.035.876/0001-28

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em R$ mil)
Balanço Patrimonial 2018 2017
Ativo Circulante 29.417 17.092 
Caixa e equivalentes  5.250  4.350 
Caixa restrito  304  302 
Clientes  4.993  1.094 
Serviços a faturar 11.138  7.995 
Importações a receber  92 –
Contas a receber - Partes relacionadas  47  31 
Estoques  4.940  1.219 
Impostos a recuperar  2.280  1.497 
Outros ativos  373  604 
Não Circulante 19.160 16.618 
Caixa restrito  534  402 
Indenizações a receber –  671 
Imobilizado  2.820  1.917 
Intangível 15.806  13.628 
Total do Ativo 48.577  33.710 

Balanço Patrimonial 2018 2017
Passivo  Circulante 17.908  9.891 
Empréstimos - Terceiros  4.777  1.084 
Empréstimos - Partes Relacionadas  1.550  1.562 
Contas a pagar  716  1.084 
Obrigações trabalhistas  1.601  895 
Imposto de renda e contribuição social  3.491  934 
Dividendos e juros sobre o capital próprio  1.300  2.046 
Obrigações tributárias  1.000  720 
Adiantamentos de clientes – 117
Custos diferidos  3.473  1.239 
Receitas diferidas – 210
Não Circulante 10.065  6.088 
Empréstimos - Terceiros  7.685  1.998 
Empréstimos - Partes Relacionadas  2.325  3.308 
Obrigações tributárias 54 77
Provisão para contingências  1  705 
Patrimônio Líquido 20.604  17.731 
Capital  8.059  8.059 
Capital integralizado adicional  6.660  6.660 
Reserva legal  182  183 
Reserva de subvenção  698  698 
Reserva de lucros  5.005  2.131 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 48.577  33.710

Demonstração do Fluxo de Caixa 2018 2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do período  4.967  3.654 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido 
 gerado (usado) nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  883  744 
Imposto de renda e contribuição social  2.557  418 
Provisões para riscos fiscais e trabalhistas  78  114 
Juros sobre empréstimos provisionados  2.201  425 
Diminuição (aumento) em ativos
Clientes (3.899) (1.094)
Serviços a faturar (3.143) (3.919)
Importações a receber  (92)  –   
Contas a receber - Partes relacionadas  (16)  89 
Estoques (3.721)  (385)
Impostos a recuperar  (783)  (1)
Outros ativos  231  (472)
Aumento (redução) em passivos
Contas a pagar  (368)  675 
Obrigações trabalhistas  706  268 
Custos diferidos  2.234  1.239 
Obrigações tributárias  29  334 
Receita diferida  (210)  107 
Juros sobre pagos em empréstimos com partes relacionadas  (750)  (216)
Juros pagos - Empréstimos com terceiros  (535)  (63)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades operacionais  369  1.917 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa restrito (134) 293 
Aquisições de imobilizado e intangível (3.964) (2.669)
Baixas de imobilizado e intangível –   12 
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (4.098) (2.364)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos pagos (2.840)  (769)
Novos empréstimos 10.637  1.183 
Pagamento dos empréstimos com partes relacionadas (1.576) (1.334)
Pagamento dos empréstimos com terceiros (1.592)  (914)
Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento  4.629 (1.834)
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes  900 (2.281)
Caixa e equivalentes no início do período  4.350  6.631 
Caixa e equivalentes no final do período  5.250  4.350 
  900 (2.281)

As Notas Explicativas na íntegra,  
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,  

encontram-se na sede da Companhia.

Demonstração das  
Mutações do  

Patrimônio Líquido
Ca-

pital

Aumen-
to de 

capital

Re-
serva 
Legal

Reserva 
de Sub-
venção

Lucros 
Reti-
dos Total

Saldos em 31/12/2016 8.059  6.660  156  698  914 16.487 
Dividendos antecipados  –  –  –  –  (769)  (769)
Dividendos pagos  –  –  –  –  (378)  (378)
Dividendos provisionados  –  –  –  – (1.263) (1.263)
Reserva para investimentos  –  –  27  –  (27)  –   
Lucro do exercício  –  –  –  –  3.654  3.654 
Saldos em 31/12/2017 8.059  6.660  183  698  2.131 17.731 
Dividendos especiais de 2018  –  –  –  –  (794)  (794)
Dividendos especiais de 2017  –  –  –  – (1.300) (1.300)
Reserva para investimentos  –  –  248  –  (248)  –   
Lucro do exercício  –  –  –  –  4.967  4.967 
Saldos em 31/12/2018 8.059  6.660  431  698  4.756 20.604

Luiz Carlos Paiva Teixeira - Diretor Presidente Gerlan Marcelino Gomes - Diretor Financeiro
Suaine Cristina C. Ruffato Lapa - Contadora - CRC 1SP271992/O-0

                      Relatório dos Auditores Independentes Sobre às Demonstrações Contábeis
À Diretoria da Organização Social de Saúde Santa Marcelina – RATS São Miguel e Itaim Paulista São Paulo 
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Organização Social de Saúde Santa Marcelina 
– RATS São Miguel e Itaim Paulista, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Organização Social de Saúde Santa 
Marcelina – RATS São Miguel e Itaim Paulista em 31 de dezembro de 2018, 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. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: Demonstrações do valor adicionado: Nossos exames foram 
conduzidos com o objetivo de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis básicas requeridas no parágrafo 
inicial, tomadas em conjunto. Adicionalmente, examinamos a Demonstração do Valor Adicionado referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a qual esta sendo apresentada com o propósito de permitir análises 
adicionais, não sendo requerida como parte das Demonstrações Contábeis básicas. Essas demonstrações foram 
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião estão ade-
quadamente apresentadas em todos os aspectos relevantes, em relação às Demonstrações Contábeis tomadas 
em conjunto. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da 
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 

estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 

alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.
Cokinos & Associados Auditores Independentes S/S CRC-2SP 15.753/O-0

José Luiz de Faria - Contador CRC-1SP116. 868/O-8

Parecer do Conselho Econômico e Fiscal
A Diretoria, O Conselho Fiscal da Casa de Saúde Santa Marcelina, em reunião realizada nesta data, cumprindo o 
que determinam os itens II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404/76, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras da Organização Social de Saúde Santa Marcelina RASTS 
São Miguel/Itaim Paulista referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, compreendendo 
o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas e Proposta da Administração, com base nos 
exames efetuados, o Conselho Fiscal, entendendo que as peças acima citadas representam adequadamente 
a Posição Patrimonial e Econômica da Organização e que estão em conformidade com as disposições legais 
pertinentes à matéria, por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente à aprovação integral e sem 
qualquer ressalva, dos referidos documentos pela Assembleia geral deste Conselho. São Paulo, 31 de janeiro de 
2019. Irmã Giuseppina Raineri, Irmã Maria Theresa Lorenzoni, Irmã Carla Rosimeire Felix.

Continuação...


