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Balanço Patrimonial NE 2019 2018
Ativo/Circulante  71.951.544 97.661.918
 Caixa e equivalentes (03) 30.552.097 61.648.077
 Contas a receber (05) 41.208.537 35.779.079
 Outros Créditos (06) 146.226 197.304
 Despesas Antecipadas  44.685 37.459
Não Circulante  36.532 22.187.423
Realizável a longo prazo  36.532 22.187.423
 Depósito Judicial  36.532 22.187.423
Imobilizado  5.479.838 -
 Direito de Uso (CPC 06)  5.479.838 -
Total do Ativo  77.467.915 119.849.341
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial NE 2019 2018
Passivo/Circulante  113.780.564 96.211.943
 Fornecedores  2.564.915 1.175.125
 Obrigações trabalhistas  17.000.772 15.637.019
 Obrigações sociais (07a) 4.231.528 4.108.925
 Obrigações tributárias (07b) 5.629.694 4.840.825
 Provisões de férias e encargos  30.930.546 27.109.794
 Outras contas a pagar  1.850.296 1.303.603
 Contas a pagar serviços terceiros  3.703.966 379.918
 Receitas Antecipadas Subvenções (13) 47.661.514 41.381.365
 Contingências judiciais (8) 207.333 275.369
Não Circulante  3.508.232 23.637.398
Exigivel de Longo Prazo  3.508.232 23.637.398
 Contingências judiciais (8) 1.296.902 23.637.398
 Arrendamento (CPC 06)  2.211.330 -
Patrimônio Líquido (10) (39.820.881) -
Total do Passivo  77.467.915 119.849.341
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Patrimônio social NE 2019 2018
 No início do exercício  - (11.781.801)
 Transferências patrimoniais (10) (11.781.801) 11.781.801
 Défi cit do exercício (10) (28.039.080) -
 No fi nal do exercício  (39.820.881) -
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Demonstração do Resultado NE 2019 2018
   Total Total
Receitas Operacionais Brutas  390.683.595 359.509.803
Receitas de atividades assistenciais  388.656.923 358.554.147
 Com assistência médica hospitalar (12a) 388.656.923 358.554.147
Receitas fi nanceiras,
 patrimoniais e extraordinárias  2.026.672 955.656
 Financeiras deduzidas das despesas (15) 24.826 14.566
 Investimentos (12b) 1.931.184 589.455
 Outras receitas operacionais  70.662 351.636
Despesas Operacionais  418.722.675 359.509.803
Despesas com atividades assistenciais  418.722.675 359.509.803
 Despesas com pessoal  362.346.155 309.841.569
 Despesas administrativas e gerais  5.955.737 5.141.717
 Serviços prestados por terceiros  38.676.983 33.421.994
 Medicamentos e materiais  11.685.322 11.048.553
 Impostos e taxas  58.478 55.972
Defi cit do Exercício  (28.039.080) -
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
Demonstração do Valor Adicionado 2019 2018
  Total Total
Receitas Operacionais Brutas 390.658.769 359.495.238
 Com assistência médica hospitalar 388.656.923 358.554.147
 Com investimentos 1.931.184 589.455
 Com doações, verbas e outras 70.662 351.636
Insumos Adquiridos de Terceiros 54.610.488 49.252.641
 Materiais consumidos 11.685.322 11.048.553
 Serviço de terceiros e outros 42.925.166 38.204.089
Valor Adicionado Bruto 336.048.281 310.242.596
Valor Adicionado Líquido
 Produzido Pela Entidade 336.048.281 310.242.596
Valor Adicionado Recebido em Transferência 33.556 30.462
 Receitas fi nanceiras 33.556 30.462
Valor Adicionado Total a Distribuir 336.081.837 310.273.058
Distribuição do Valor Adicionado 336.081.837 310.273.058
 Pessoal e encargos 362.346.155 309.841.569
 Impostos, taxas e contribuições 58.478 55.972
 Juros e Aluguéis 1.716.284 375.518
 (Défi cit) Superávit do exercício (28.039.080) -
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
Demonstração do Fluxo de Caixa 2019 2018
Atividades Operacionais
Defi cit do Exercício (28.039.080) -
Ajustes para conciliar o 
 resultado para fl uxo de caixa (22.408.532) (1.209.661)
Provisão para contingências (22.408.532) (1.209.661)
Variações no capital circulante 34.401.941 11.401.988
Contas a receber (5.429.457) (35.779.079)
Outros créditos 51.078 86
Despesas antecipadas (7.226) (4.716)
Transferências - 26.681
Fornecedores 1.389.789 1.126.005
Obrigações trabalhistas 1.363.753 3.107.982
Obrigações sociais 122.604 7.239.112
Obrigações tributárias 788.869 941.443
Provisão de férias 3.820.752 1.446.555
Outras contas a pagar 546.694 233.409
Contas a pagar serviços terceiros 3.324.048 (223.641)
Verbas e Subvenções 6.280.149 40.076.685
Acréscimo (decréscimo) no 
 realizável a longo prazo 22.150.890 (6.788.535)
Caixa líquido gerado nas 
 atividades operacionais (16.045.671) 10.192.326
Atividades de Financiamento
Transferências patrimoniais (11.781.801) 11.781.801
Arrendamento (CPC 06) 2.211.330 -
Caixa líquido usado nas 
 atividades de fi nanciamento (9.570.471) 11.781.801
Atividades de Investimento
Transferências patrimoniais (5.479.838) -
Caixa líquido usado nas
 atividades de fi nanciamento (5.479.838) -
Variação de caixa e equivalente de caixa (31.095.980) 21.974.127
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 61.648.077 39.673.949
Caixa e equivalentes de caixa
 no fi nal do exercício 30.552.097 61.648.077
Variação de caixa e equivalente de caixa (31.095.980) 21.974.127
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

Organização Social de Saúde Santa Marcelina - RASTS Itaquera, Guaianases e Cidade Tiradentes
CNPJ/MF: 60.742.616/0012-12

Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - Em reais

1. A Entidade: a. Reconhecimento de utilidade pública: A Organização 
Social de Saúde Santa Marcelina RASTS Itaquera, Guaianases e Cidade Ti-
radentes, fi lial da Associação Filantrópica Casa de Saúde Santa Marcelina, 
localizada à Rua Harry Danhenberg, 276 - Vila Carmosina, São Paulo - SP, 
entidade sem fi ns lucrativos, reconhecida de utilidade pública pelas autori-
dades federais, estaduais e municipais, e que tem por missão, em conso-
nância com o carisma da Instituição, com a Declaração dos Direitos Huma-
nos 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 fi nalidade gerenciamento 
e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede 
assistencial das supervisões técnicas de saúde Itaquera, Guaianases e Ci-
dade Tiradentes, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão 
nº 11/2015 - SMS/NTCSS fi rmado 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 seguintes áreas: 1. Preventiva e comunitária; 2. Curativa; 3. 
De reabilitação; e 4. De ensino e pesquisa. c. Da manutenção: Os recursos 
fi nanceiros necessários à execução do objeto do presente contrato de ges-
tão poderão ser obtidos mediante transferências provenientes do Poder Pú-
blico, doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendi-
mentos de aplicações dos ativos fi nanceiros da Organização Social e outros 
pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da Organização.
d. Da organização: A estrutura orgânica do RASTS Itaquera, Guaianases e 
Cidade Tiradentes está composta por: 1. Diretoria Geral; 2. Pastoral da Saú-
de; 3. Serviços Médicos; 4. Serviços Técnicos; e 5. Serviços Administrativos.
2. Principais Práticas Contábeis: Um resumo das principais práticas con-
tábeis adotadas pelo Hospital em consonância com a legislação vigente 
e os respectivos normativos contábeis em vigor ao fi nal de cada um dos 
exercícios ora apresentados, é fornecido a seguir. 2.1. Declaração de con-
formidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, 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 aprovou a Norma 
ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autori-
zadas para emissão em 06/03/2020. 2.2. Bases para elaboração das de-
monstrações contábeis: As demonstrações contábeis são apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com 
base no custo histórico e ativos fi nanceiros disponíveis para venda, exceto 
se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir. 
a. Caixa e equivalentes de caixa: São mantidos com a fi nalidade de aten-
der a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou 
outros fi ns. Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento, resgatá-
veis a qualquer momento. Os recursos fi nanceiros que a Entidade possui, 
mas que estão vinculados a projetos são apresentados na rubrica “Caixa 
e equivalentes de caixa com Restrição”. b. Adoção inicial do CPC 06 R2/ 
IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil: De acordo com a nova 
determinação defi nida no IFRS 16/CPC 06 (R2), os arrendatários devem re-
conhecer em seu passivo os pagamentos futuros e no seu ativo o direito de 
uso do bem arrendado para os contratos de arrendamento mercantil. Desta 
forma, os contratos de arrendamento fi nanceiro e operacional passam a ter 
tratamento contábil semelhante, fi cando fora do escopo dessa nova norma 
determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. A Administração, 
após analisar todos os contratos em vigor, concluiu que diversos se en-
quadram na classifi cação de arrendamento mercantil operacional. Alguns 
desses contratos prevêem uma despesa de aluguel variável, com valores 
atualizados anualmente através de índices de infl ação implícitos nos con-
tratos ou se não identifi cável a última captação a mercado, cujo valor é 
reconhecido mensalmente. A Entidade adotou a IFRS 16 para o ano exer-
cício de 2019 usando uma abordagem retrospectiva modifi cada que resulta 
na aplicação prospectiva da norma. A abordagem retrospectiva modifi cada 
não requer a atualização das informações contábeis do período anterior.
Na adoção inicial foram utilizados os seguintes expedientes práticos re-
queridos pela norma: 1. Taxa de desconto contida na última captação a 
mercado realizada por qualquer empresa do Grupo, líquida da infl ação dos 
últimos 12 meses; 2. Contratos inferiores a 12 meses e de baixo valor não 
foram considerados para fi ns de cálculo da norma. 3. A contabilização de 
pagamentos como despesas no caso de arrendamentos cuja composição 
de valor dependa de variável; e 4. O cálculo da renovatória será considera-
do apenas quando a renovação for praticamente certa. Os bens foram re-
conhecidos a valor presente no grupo ativo imobilizado como direito de uso 
e no passivo circulante em valores a curto prazo, descontado o tributo e as 
taxas de juros e, no passivo não circulante em valores a longo prazo des-
contados as taxas de juros, porém o tributo será destacado somente a cur-
to prazo por entendermos ser de natureza incidental e ter seu fato gerador 
quando do pagamento aos arrendadores pessoas naturais. O maior impac-
to se dará no aumento do endividamento a Curto e Longo Prazo e conse-
qüente queda do índice de liquidez corrente tendo em vista que a contra-
partida do passivo está reconhecida integramente no grupo do Imobilizado.
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 segu-
rança. 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 encontram-se demonstrados pelos seus valores originais. Os 
ativos e passivos são classifi cados como circulante quando sua realização 
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso con-
trário, são demonstrados como não circulante. d. Contribuição ao INSS e 
impostos: Conforme legislação vigente, a Associação Benefi cente Casa 
de Saúde Santa Marcelina é uma Hospital fi lantrópica e imune ao paga-
mento do INSS (cota patronal) conforme art. 195, §7º da CF/88 e aos Im-
postos conforme o art. 150, VI, “c” da CF/88; e. Contas de resultado: O 
reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com 
o regime contábil de competência de exercício. Os valores recebidos e em-
pregados dos Contratos de Gestão com a Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de São Paulo, são registrados da seguinte forma, em confor-
midade com a CPC07 (R1): • Recebimento dos recursos: Quando ocorre o 
recebimento de recursos é reconhecido um ativo (caixa e equivalentes de 
caixa) em contrapartida a projeto a executar no passivo circulante. • Consu-
mo como despesa: Quando ocorrem os gastos dos contratos de gestão, são 
reconhecidas as despesas e receitas correspondentes em montantes equi-
valentes, ou seja, sem impacto no resultado do exercício. • Rendimentos de 
aplicações fi nanceiras: Quando ocorre o rendimento de aplicações fi nan-
ceiras são reconhecidos os acréscimos de ativos em contrapartida a pro-
jeto a executar no passivo circulante. f. Uso de estimativa: A preparação 
das demonstrações fi nanceiras requer que a administração efetue estimati-
va e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes 
apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, cus-
tos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.
3. Caixa e Equivalente de Caixa: Estão representados substancialmente por 
saldos em caixa, contas bancárias e aplicações fi nanceiras assim distribuídas:
Descrição 2019 2018
Bancos conta movimento - Com Restrição 594 897
Subtotal 594 897
Aplicações fi nanceiras - Com Restrição 30.551.503 61.647.179
Subtotal Aplicações Financeiras 30.551.503 61.647.179
Total 30.552.097 61.648.076
As aplicações são remuneradas a taxas variáveis entre 60,22% e 94,61% 
do CDI sendo disponível para movimentação a qualquer momento. 4. Exe-
cução do Contrato de Gestão (não auditado): Foram executadas as 
atividades abaixo demonstradas: Demonstrativo de Produção conforme 

Relatório de Execução do Contrato.
Item 2019 2018
Consultas Médicas da área - ESF 470.218 452.396
Consultas de Enfermagem - ESF 220.313 219.595
Atendimento Individual de Odonto - ESF 86.802 79.764
Procedimentos Individuais Equipe de Odonto-ESF 299.740 340.620
Visitas Domiciliares Agentes de Saúde - ESF 1.380.624 1.234.583
Atendimento Urgência Atenção Primária AMA 243.800 677.432
Total de Exames de Diagnósticos Realizados 516.302 438.570
Total de Consultas do Serviço
 de UBS Mista / Tradicional 1.094.053 793.787
Total de Consultas do Serviço de UBS Mista 1.094.053 135.927
Atendimento Individual de Odonto 
 - UBS Tradicional e Mista 101.110 49.838
Procedimentos Individuais Equipe de Odonto
 - UBS Tradicional e Mista 352.814 296.988
5. Contas a Receber
Descrição 2019 2018
Secretaria Municipal de Saúde do
 Município de São Paulo 41.208.537 35.779.079
Total (*) 41.208.537 35.779.079
(*) Trata-se de valor a receber, como segue: • R$ 468.000,00 conforme 
T.A. nº 015/2018 referente Verba de Investimento para compras de equipa-
mentos da unidade UBS Ursi; • R$ 35.311.079,40 conforme T.A. 020/2018 
referente Verba de Custeio do mês de Dezembro/2018; • R$ 4.461.735,01 
conforme T.A. de Custeio nº 033/2019 do Contrato de Gestão R11/2015 - 
CPCSS/SMS do mês de Dezembro/2019; • R$ 190.222,22 conforme T.A. de
Investimento nº 028/2019 do Contrato de Gestão R11/2015 - CPCSS/SMS 
do mês de Outubro/2019; • R$ 227.500,00 conforme T.A. de Investimento 
nº 034/2019 do Contrato de Gestão R11/2015 - CPCSS/SMS - Unidade PA 
Gloria Rodrigues Santos Bonfi m do mês de Dezembro/2019; • R$ 550.000,00 
conforme T.A. de Investimento nº 034/2019 do Contrato de Gestão R11/2015 
- CPCSS/SMS - Unidade CEO II Cid. Tiradentes do mês de Dezembro/2019.
6. Outros Créditos: Os saldos em aberto estão assim representados:
Descrição 2019 2018
Adiantamentos a funcionários 125.309 73.081
Adiantamento de Fornecedores/Diversos 12.500 115.805
Impostos a recuperar 8.417 8.417
Total 146.226 197.304
7. Impostos e Contribuições: (a) Obrigações Sociais
Descrição 2019 2018
INSS a recolher 1.110.432 1.334.382
FGTS a pagar 2.917.611 2.592.701
Outros 203.485 181.841
Total - Curto Prazo 4.231.528 4.108.925
(b) Obrigações Tributárias
Descrição 2019 2018
IRRF a recolher 5.312.874 4.605.877
Outras retenções de terceiros 316.820 234.948
Total 5.629.694 4.840.825
8. Provisão para Contingências: Constituída pela Administração, de acordo 
com a avaliação de risco elaborada pela assessoria jurídica na data do balan-
ço, nos diversos processos de natureza trabalhista, cível e fi scal que a Enti-
dade fi gura como ré. A entidade de acordo com o CPC 25 contabiliza perdas 
classifi cadas como prováveis, cujos montantes estão assim representados:
Descrição 2019 2018
Contingências judiciais 207.333 275.369
Total - circulante 207.333 275.369
Contingências judiciais 1.296.902 23.637.398
Total - não circulante 1.296.902 23.637.398
Total contingências 1.504.235 23.912.767
Outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de ris-
co possível sem mensuração com sufi ciente segurança, no montante de 
R$1.132.270,66 correspondente a processos cíveis em 2019, e no montan-
te de R$2.033.055,57 correspondente a processos trabalhistas em 2019, 
para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização, con-
tudo, que seja divulgada em nota explicativa. 9. Imunidade Previdenciária 
Usufruída: Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, 
de 27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a imunida-
des previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante os exercícios.
Descrição 2019 2018
Ordenados e salários 303.726.586 262.603.004
Percentual de contribuição devida (*) 27,8% 27,8%
Subtotal 84.435.991 73.003.635
Serviços prestados p. física 
 (autônomos incluindo médicos) 362.767 79.133
Percentual de contribuição devida 20,00% 20,00%
Subtotal 72.553 15.827
Total devido caso a entidade
 não gozasse de Imunidade 84.508.544 73.019.462 
(*) INSS 20%, SESC 1,5%, SENAC 1%, SEBRAE 0,60%, INCRA 0,20%, 
Sal. educação 2,5% e seguros contra riscos e acidentes 2%. 10. Patrimô-
nio Líquido: Apresentado em valores atualizados e compreende o Patri-
mônio Social inicial, diminuído pelas transferências patrimoniais acrescido 
dos Superávits ou diminuído dos Défi cits e ajustes ocorridos. Refere-se 
ainda a recursos a serem aplicados, exclusivamente, aos objetivos do con-
trato de gestão. De acordo com o mencionado na Nota Explicativa n.º 1, 
face ao contrato de gestão e execução das atividades e serviços de saúde, 
os recursos fi nanceiros destinados ao custeio das atividades desenvolvi-
das pela Organização Social de Saúde Santa Marcelina - RASTS Itaque-
ra, Guaianases e Cidade Tiradentes são providos em sua totalidade, pela 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo. 

Nesse sentido, a Entidade depende do recebimento regular desses recur-
sos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo para a manutenção 
de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-fi nanceiro. Em 2018, o 
saldo do Patrimônio foi “zero” devido a transferência da conta de Verbas a 
Aplicar. Em 2019 é o valor do Passivo a Descoberto foi de R$ 39.820.881.
11. 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 défi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social.
12. Verbas Apropriadas: (a) Subvenções: Custeio: Recursos apropria-
dos pela Entidade face ao contrato de gestão com a SMS - Secretaria 
Municipal de São Paulo - Prefeitura Municipal de São Paulo para auxílio 
de Custeio e Investimentos de seus gastos durante o exercício, e libera-
das face ao contrato de gestão R11/2015 - SMS/NTCSS:
Contrato de Gestão - Recursos apropriados 2019 2018
Verbas para custeio contrato
 de gestão R11/2015 388.656.923 358.554.147
Total da Secretaria Municipal da Saúde 388.656.923 358.554.147
(b) Subvenções: Investimentos
Contrato de Gestão - Recursos recebidos 2019 2018
Verbas para investimentos-termo aditivo nº 004/2016 17.831 1.767
Verbas para investimentos-termo aditivo nº 006/2016 16.968 298.044
Verbas para investimentos-termo aditivo nº 017/2018 273.737 289.644
Verbas para investimentos-termo aditivo nº 025/2019 1.571.546 -
Investimento para Equipamentos-Coordenação Técnico Adminis-
 trativa OS - CG 011/2015-Rede Assistencial das STS Itaquera/
  Guaianases/C. Tiradentes-Apostilamento 75/2019 12.668 -
Investimento para Equipamentos - Coordenação Técnico Adminis-
 trativa OS - CG 011/2015 - Rede Assistencial das STS Itaquera/
  Guaianases/C. Tiradentes-Apostilamento 75/2019 838 -
Investimento para Material Permanente-Coordenação Técnico Adminis-
 trativa OS-CG 011/2015-Rede Assistencial das STS Itaquera/
  Guaianases/C. Tiradentes-Apostilamento 75/2019 35.736 -
Investimento para Mat. Permanente-SRT Guaianases I 1.860 -
Total da Secretaria Municipal da Saúde 1.931.184 589.455
13. Movimentação de Recursos - Subvenções: A seguir, foram discri-
minados os principais recursos recebidos da Entidade pelo Município para 
auxílio de Custeio e Investimentos de seus gastos durante o período:

 2019
Saldo Anterior Valores Recebidos Rendimentos Financeiros Consumo Valor a Receber Transferências Patrimoniais Valor Residual (a)
41.381.365 378.304.608 1.820.390 (390.588.107) 4.961.457 11.781.801 47.661.514
41.381.365 378.304.608 1.820.390 (390.588.107) 4.961.457 11.781.801 47.661.514
O valor residual positivo se refere a recursos a receber, recursos oriundos de 
Rendimentos Financeiros a serem destinados pela Secretaria de Saúde por 
meio de Apostilamento para aplicação em projetos do contrato de gestão, e 
recursos recebidos de verbas de investimento a ser aplicados na atividade
assistencial. Valores recebidos - Referem-se aos montantes fi nanceiros 
efetivamente recebidos, disponível para aplicação em projetos do contrato de
gestão. Rendimentos fi nanceiros - Referem-se a rendimentos das aplica-
ções fi nanceiras dos recursos vinculados aos projetos que, de acordo com a 
norma contábil, são reconhecidos no ativo em contrapartida aos projetos a exe-
cutar no passivo. Consumo - Referem-se aos gastos que foram empregados 
nos projetos ao longo do exercício social. Os consumos de projetos a incor-
rer dão origens as receitas Transferências Patrimoniais - Reclassifi cação
de lançamento de transferência que ocorreu indevidamente para o patrimô-
nio lí quido em 2018. 14. Recursos: Os recursos da entidade foram aplicados 
em suas fi nalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, 
demonstrados pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais. 15. En-
cargos Financeiros Líquidos: Os encargos fi nanceiros e as variações mo-

netárias líquidas, apropriados ao resultado estão demonstrados como segue:
Descrição 2019 2018
Despesa fi nanceira
IOF e juros - (6.638)
Despesas bancárias (8.730) (9.259)
Subtotal (8.730) (15.896)
Receita fi nanceira   
Descontos obtidos e juros ativos 33.556 30.462
Subtotal 33.556 30.462
Total 24.826 14.566
16. Compensações: A Organização utiliza-se do Grupo Compensado 
em seus livros contábeis para registro do custo da Imunidade da quo-
ta patronal de Previdência Social usufruída e para outros controles de 
interesse da instituição.
Descrição 2019 2018
Imunidade da cota patronal 84.508.544 73.019.462
Total 84.508.544 73.019.462
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LAGOINHA Comercial de Veículos Importação e Exportação S.A.
C.N.P.J. (M.F) nº 71.876.023/0001-02

Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras relativos aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 
e 31 de dezembro de 2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.           Ribeirão Preto-SP, 31 de março de 2020.              A Diretoria

A Diretoria
Marcos Antonio Lebre Rizzotti
Contador - CRC-1SP248359/O-4

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras,

as quais estão a disposição na sede da empresa.

Demonstrações de resultado - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro
 Em milhares de reais, exceto quando de outra forma 2019 2018
Receita 375.411 364.374
Custos dos produtos vendidos (339.651) (326.715)
Lucro bruto 35.760 37.659
 Com vendas (17.336) (17.839)
 Gerais e administrativas (18.820) (17.429)
 Outras receitas operacionais, líquidas 7.733 8.217

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro antes do I.R. e da C.S. 5.288 8.757
 Ajustes: Depreciação 2.694 1.430
  Resultado líquido da venda de bens do imobilizado (1.955) (1.589)
  Provisão para contingências 6 (123)
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 27 7
  Provisão para estoques obsoletos  47
  Juros e variações monetárias, líquidos 530 200
   6.590 8.729
 Variações nos ativos e passivos: Contas a receber 1.681 (1.086)
  Tributos a recuperar (335) (229)
  Estoques 324 (4.659)
  Demais contas a receber (4.941) (4.472)
  Fornecedores 7.978 3.976
  Outros passivos (1.159) 1.792
Caixa gerado nas operações 10.138 4.051
Juros pagos (71) (10)

Ativo 2019 2018
Circulante 48.938 47.942
 Caixa e equivalentes a caixa 4.429 1.540
 Contas a receber 7.899 9.607
 Tributos a recuperar 869 637
 Estoques 35.576 35.900
 Demais contas a receber 165 258
Não circulante 54.033 41.133
 Realizável a longo prazo
  Tributos a recuperar 397 295
  Demais contas a receber 43 43
  Aplicações fi nanceiras 10.112 5.077
 Ativos de direito de uso 4.349
 Imobilizado 39.124 35.689
 Intangível 8 29 
Total do ativo 102.971 89.075

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 37.656 29.137
 Fornecedores 26.600 18.622
 Empréstimos e fi nanciamentos 1.750 1.350
 Salários e contribuições sociais 3.820 3.928
 Partes relacionadas 162 198
 Passivos de arrendamento 1.370
 Adiantamentos de clientes 2.955 3.998
 Demais contas a pagar 999 1.041
Não circulante 12.562 9.272
 Provisão para contingências 277 271
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.835 5.827
 Demais contas a pagar 35 35
 Partes relacionadas 3.327 3.139
 Passivos de arrendamento 3.088
Total do passivo 50.218 38.409
Patrimônio líquido 52.753 50.666
 Capital social 20.000 18.775
 Ajustes de avaliação patrimonial 11.081 11.131
 Reservas de lucros 21.672 20.760
Total do passivo e do patrimônio líquido 102.971 89.075

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
    Capital Ajuste avaliação   Reservas de lucros Lucros
   social patrimonial Legal Estatutária Retenção de lucros acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2017 18.775 11.181 810 1.382 14.117  46.265
 Distribuição de dividendos intermediários      (1.389) (1.389)
 Realização do custo atribuído, líquido de tributos  (50)    50
 Lucro líquido do exercício      5.902 5.902
 Destinação do lucro: Reserva legal   295   (295)
  Dividendos mínimos obrigatórios      (112) (112)
  Reserva estatutária    550  (550)
  Retenção de lucros     3.606 (3.606)
Em 31 de dezembro de 2018 18.775 11.131 1.105 1.932 17.723  50.666
 Integralização de capital 1.225    (1.225)
 Distribuição de dividendos intermediários      (1.390) (1.390)
 Realização do custo atribuído, líquido de tributos  (50)    50
 Lucro líquido do exercício      3.545 3.545
 Destinação do lucro: Reserva legal   177   (177)
  Dividendos mínimos obrigatórios      (67) (67)
  Reserva estatutária    330  (330)
  Retenção de lucros     1.631 (1.631)
Em 31 de dezembro de 2019 20.000 11.081 1.282 2.262 18.129  52.753

  2019 2018
Lucro operacional 7.337 10.608
 Receitas fi nanceiras 428 208
 Despesas fi nanceiras (2.477) (2.059)
Resultado fi nanceiro (2.049) (1.851)
Lucro antes do I.R. e da C.S. 5.289 8.757
 Imposto de renda e contribuição social (1.744) (2.855)
Lucro líquido do exercício 3.545 5.902

   2019 2018
 Imposto de renda e contribuição social pagos (1.768) (2.882)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 8.299 1.159
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível (8.062) (3.821)
 Recebimento pelas vendas de ativo imobilizado 4.965 3.083
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (3.097) (738)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Pagamento de empréstimos (5.550) (27)
 Pagamento de arrendamento (1.221)
 Captação de empréstimos 5.950 1.350
 Dividendos pagos (1.492) (1.468)
Caixa líquido aplicado atividades de fi nanciamentos (2.313) (145)
Aumento líquido de caixa e equivalentes a caixa 2.889 276
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.540 1.264
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 4.429 1.540

Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais

BVE - BELA VISTA ENERGÉTICA S/A
C.N.P.J. (M.F) nº 29.294.622/0001-51

Relatório da Diretoria

Ativo 2019 2018
Circulante 13.876 35.095
 Caixa e equivalentes de caixa 7.686 32.410 
 Contas a receber de clientes 3.564 2.239 
 Estoques 7 
 Tributos a recuperar 66 87 
 Partes relacionadas 2.208    
 Demais contas a receber 345 359 
Não circulante 41.956 64 
 Tributos a recuperar  16 
 Imobilizado 41.940 64 
Total do ativo 55.832 35.159 

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da BVE - Bela Vista Energética S/A, referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2019 
e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.          Nova Independência-SP, 31 de março de 2020.  A Diretoria

   2019 2018
Receita líquida com fornecimento de energia elétrica 55.001 35.647 
Custo com fornecimento de energia elétrica (6.922) (880)
Lucro bruto 48.079 34.767 
Receitas/despesas operacionais: Gerais e administrativas (103) (45)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (1) 
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro 47.975 34.722 
Resultado fi nanceiro

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro operacional antes do I.R. e C.S. 47.630 35.352 
Ajustes: Depreciação 3.789
 Juros e outros encargos 1.046
   52.465 35.352 
Variações nos ativos e passivos:
 Contas a receber de clientes   (1.325) (2.239)
 Estoques   (7)
 Tributos a recuperar   (232) (91)
 Demais ativos   (2.193) (359)
 Fornecedores   (651) 766 
 Demais passivos   1.281 56 
Caixa gerado pelas operações 49.338 33.485 
 Juros pagos (1.044)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (1.988) (1.030)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 46.306 32.455 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado (249) (64)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (249) (64)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Integralização de capital 5.081 
 Amortização de fi nanciamentos (19.303)
 Dividendos pagos (56.559)
Caixa líquido aplicado atividades de fi nanciamentos (70.781)    
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (24.724) 32.391 
Caixa e equivalente de caixa no início do período 32.410 19 
Caixa e equivalente de caixa no fi nal do período 7.686 32.410 

Balanços patrimoniais - Em milhares de reais

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 14.573  9.612
 Financiamentos 560  
 Fornecedores 121  772 
 Salários e contribuições sociais 137  
 Partes relacionadas 12.908  8.504 
 Imposto de renda e contribuição social a pagar 629  280 
 Demais contas a pagar 218  56 
 Financiamentos 1.158  
   1.158
Patrimônio líquido 40.101  25.547
 Capital social 28.273  19 
 Reservas de lucros 11.828  25.528 
Total do passivo e patrimônio líquido 55.832  35.159 

 Reserva Lucros
     Reten- Lucros  Prejuí-
   Capital  ção de acumu- zos acu-
   social Legal lucros lados mulados Total
Em 31/12/2017 19    (6) 13
 Lucro líquido do exercício    34.038  34.038
 Destinação do lucro    (6) 6
 Reserva legal  20  (20)
 Dividendos mínimos
  obrigatórios    (8.504)  (8.504)
 Proposta de retenção
  de lucros   25.508 (25.508)
Em 31/12/2018 19 20 25.508   25.547
 Integralização de capital 81     81
 Integralização de
   capital por cisão 28.173     28.173
 Distribuição de dividendos   (25.507)   (25.507)
 Antecipação de dividendos    (22.548)  (22.548)
 Lucro líquido do exercício    45.056  45.056
 Destinação do lucro
  Reserva legal  2.253  (2.253)
  Dividendos mínimos
   obrigatórios    (10.701)  (10.701)
  Proposta de retenção
   de lucros   9.554 (9.554)
Em 31/12/2019 28.273 2.273 9.555   40.101

   2019 2018
Despesas fi nanceiras (968) (2)
 Receitas fi nanceiras 623 632
   (345) 630
Lucro operacional antes do I.R. e da C.S. 47.630 35.352 
 Imposto de renda e contribuição social (2.574) (1.314)
Lucro líquido básico e diluído do exercício 45.056 34.038 
Lucro básico e diluído por ação - R$ 1,59 340,38

Demonstrações de resultado - Em milhares de reais

Demonstrações das Mutações do patrimônio líquido - Em MR$ Demostrações dos fl uxos de caixa - Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante

das demonstrações fi nanceiras, as quais estão a

disposição na sede da empresa.

A Diretoria
Marcos Antonio Lebre Rizzotti
Contador - CRC 1SP248359/O-4

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis: À Diretoria da Organização 
Social de Saúde Santa Marcelina - RATS Itaquera, Guaianases e Cidade Tiradentes. São Paulo - SP. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações contábeis da Organização Social de Saúde Santa Marcelina - RATS Ita-
quera, Guaianases e Cidade Tiradentes, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo 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 fi nanceira da Organização Social de Saúde Santa 
Marcelina - RATS Itaquera, Guaianases e Cidade Tiradentes em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contá-
beis 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 Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstrações 
do valor adicionado: Adicionalmente, examinamos a Demonstração do Valor Adicionado referente ao exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2019, a qual está sendo apresentada com o propósito de permitir análises adicionais, 
não sendo requerida como parte das Demonstrações Contábeis básicas. Essas demonstrações foram submeti-
das aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião estão adequadamente 
apresentadas em todos os aspectos relevantes, em relação às Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A adminis-
tração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório de atividades, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 04. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange 
o relatório de atividades e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse demonstrativo. 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da Entidade é res-
ponsável 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 re-
levante, 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 auditoria 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, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, 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 profi ssional e mantemos ceticismo 
profi ssional ao longo da auditoria. Além disso • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 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 efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se man-
ter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles 
internos que identifi camos durante nossos trabalhos. São Paulo, 09 de março de 2020. 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: À Diretoria, O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais 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,no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 86 do Estatuto Social, examinou as
Demonstrações Financeiras da Organização Social de Saúde Santa Marcelina - RASTS Itaquera, Guaianases e 
Cidade Tiradentes, encerrado em 31/12/2019, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado 
do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstra-

ção do Valor Adicionado e Notas Explicativas, bem como considerando o relatório emitido pela Cokinos & Asso-
ciados Auditores Independentes. 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 con-
formidade 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 Assembléia Geral deste Conselho. São 
Paulo, 13 de março de 2020. Irmã Giuseppina Raineri; Irmã Maria Thereza Lorenzzoni; Irmã Carla Rosimeire Felix.

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Pas-
sivos da Entidade. 17. Verbas a Aplicar: Refere-se a recursos recebidos para 
investimentos contabilizados diretamente no passivo, conforme saldo abaixo:
Descrição 2019 2018
Verbas a aplicar 2.991.184 777.570
Total da conta-verbas e subvenções(passivo) 2.991.184 777.570

18. Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas 
permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor con-
siderado sufi ciente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atenden-
do principalmente o Princípio Contábil de Continuidade.
Seguradora Modalidade Valores Segurados Vencimento
Porto Seguro Seguro predial 13.409.083 03/09/2020

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente

Rodrigo Ronald H. Silva
Contador CRC 1SP290165/O-2

Os valores segurados são defi nidos 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.

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 06/04/2020 13:20:01.
Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB
[ Ticket: 34915476 ] - www.imprensaoficial.com.br


